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Издание
на Министерството 
на културата

иалоеът ДЕКЛАРАЦИЯ
даиоара та за даат а у им <• одеве* вреда 

яс«чио еато резохаршаио *е вумвтхоте рате 
раческо пространство. Нвапввврпо • ааресаа 
обемът на вмилмесам веаваиото «мое и ае 
•едеаао. V .В. броят не старчета, веете седят 
пред сеясаете кръчма а незает „Бмсмаре • 
теаама говее". Семе дете даде* ие есачжа се 
етерна а смеем ие се задоволяват де стоят 
м едие место. Най-лос ае наето пише е мвр 
■сметнете чмтаимм. народът от обект не власт 
та. от уараедеееи. се превърна в йена субект 
започне сам да упрааяава. Да азаършаа пее
ща дни социални жестове — вт демонстрации 
на жена а майна до пожари, — които имат 
непосредствен политически ефект, решават съд 
баните ие стремете. Упраалдаамм мама. всички 
ся уяравдевааъ*.

Всъщност това в неизбежният политически 
катер зае ие индивидуалното съзнание. което 
требва само да се доносив до властта, за да 
се пречисти от стража пред мед да в интимни 
вира. да в превърна вт модостмжмма и треввш 
не е житейски тривиална като ходенето ма 
училище слушането ма музика, преженете на 
любов...

Масовото навлизаме а публичното риторично 
пространство на жора, които десетилетие на
ред са държани репрасиаио изаъв него, естест 
ааио се съпровожда от суетно оглеждаме ма 
завладяната територия, от семолюбувеие а мора 
та роля, от гнева на политическото себеутдърж 
даваме. Простичкото съждение „аз съм е>" 
като че ям се оказва напълно достатъчно да 
означи радикалната промдма е живота на чо
век, страдал от хронично шизофраиио раздРо 
емне между социално и яичио аз, мснлстаеве 
принуждаван да ив бъда той евмиат.

Рецидивите от тези драма, станала емблема 
тмчна за нашето общество, доведоха до моно 
логична извае ма политическите позиции. На 
нивото ма паснете риторически етажи — ввв 
щадмита действив — та, водени от нолеятиани 
те настроение, общите интереси нли „иеобжо 
дммостте ме момента**, примерно се наслагваха, 
мо ма нивото ма високите риторически етажи 
— идейното самосъзиаима — те с всички си
ни отстояваха свовта едиистееност, прОдвечи 
таха дв св самосъзврцават. дори котето тайте 
дсгнчността помежду им беше очевидна Та 
на днес ма разведагаме с даадогичмо стана 
ви „случили се" е иашив политически свет

идеи, а единствено с криви есени „етеъв" 
иден-атннатм, облепващи едно или друго по* 
литичесяе йз Разбира са. иаааво е да се иб 
даваме, чв мажем да извършим уникални пра 
арати а полет оло ги чаената мисъл, ме още ве > иееа 
но е да се откажем от диалога, който един- 
стаено може да в „опитоми", дай даде физи 
ономичмост, сходна със собствената мм, да а 
обвържа с нас генетично. Диалогът не значи 
раебираталстве, а още по-малко — единство, 
из със сигурност е търсена на маете в света 
жест към развиете, веете ни заобикаля. За 
това може дв се осъществи и с чеша отрова, 
стига дв е изпиеш доброволна и до дъно.

> том брой е нълио < интелектуалци, конто 
разговарят помежду си и отпиват от своите 
чаши. Калии диалози, зад които се кривт въ 
ображеемете дивеем ив културата. Именно те 
създават хоризонта ив разбирането, в който 
думите м действията губят свовта езотврнчност 
и у н от донос зв другите се
ерберъшвт е обръщение към ти.

Ленин — Сахаров 
Шостакович — Саддам Хюсеин 
Марсел Дюшан — Хрушчов 
Маркус Волф — Достоевски

тези хора. 
въпреки че никога 
ме са се срещали, 
са си казали много

Вместо хороскоп
Разговор с проф. Умберто Еко в Рилс

— Обичате ли да се запознавате с писатели, 
от поето сто прочели книга?

— Не. Предпочитам, след като прочете вд»и 
писател, да ие се запознавам с него, тъй като 
а повечето случаи оставам разочаровай. Мога 
да дам много примери, котето се възхищавам 
от произведението, но след като се срещна с чо 
века, се чувствам излъган, т. е. той е различен 
ог представата, която съм си изградил за него.

— Как според вас се дегероизира и как мо 
ме да не се дегероизира един човек?

— Отговорът на този въпрос ме кара да си 
сломмя за издателя ив Алберто Моравия, който 
е иа 92 години и умее чудесно да поддържа 
имиджа см Той никога на се показва преиале 
ио много. Котето сме на коктейл, този 92-годи 
шем мъж се появява съвсем неочаквано, но се 
стреми да обръща внимание на всички хора, кои 
то са там. Така, каете? се е появил, внезапно из 
чеява, без другите да разберат, че си е оти 
шъл. Т. е. героизацията и дагарокзацнята за 
виси от умението да се експонираш.

— Различна пи ба вашата представа за книга 
та .Името на розата** от филмовата й версия?

- Мисля, че ме смутиха тнпажите във фил 
ма Какао имам предвид? На първо място ре 
жмсьорът ив филма са а стремил на толкова да 
дублира кингета, а преди всичко да създаде 
едно зрелище и да изгради в иего тжтажи, кои 
»о да направят впечатление иа зрителя. И иви 
стииа образите са подбрани тека, че се запечат 
ват в съзнанието, ■ именно това • слабостта 
на филма Оттуи нататък тези образи ме могат 
да получат раметие. На второ място — атмо 
сферата. Тя, ако сте чели внимателно моя ро 
май, е почяетла, по-духоема и по-иавнеана, до 
като във филма а точно обратното — тя в 
мра>ма и потискаща

— Сигурно получавате много писма от мита 
тели?

— Да, разбира са, и мисля, чв това а естаст 
явно. Котето получавам писма, аз си поставям 
за цел да разбера как читателите се вживяват 
в моите романи. Напоследък забелязвам, че го 
няма част от тая очакват да открият дзкумен 
талност а книгите ми. А точно това • невъзмож 
ио. Ще дам един пример — неотдавна полу 
ЧКХ писмо от ВДМ1 фреицуз-м, който, след иа 
то прочел .Махалото иа Фуко , решил да про 
вери дали всички сведения, свързани с еляаода, 
което описвам в Париж, са достоверни. Така 
той издирил вестниците от онзи период и от 
крил. че в мое роман липсва голям пожар, кой 
зе е станал в онези годжвк. Въпросът на този 
читател беше защо съм пропуснал да го опиша 
Как да му обясня, че е просто нееъзмоашо. тъй 
като не съм целел дееументаяност. а иещосъв 
сам друго?

- Какао еи камара да са премърлете от сяе 
та на знаците в сеете на литературата?

— Имате предвид от научната дейност в ли 
тературата? Нищо1 Направих го единствено и 
само за собствено удоволствие..

— Кай поелия романът .Името на розата” 
върху научната ви яармара? Промени пи се ся 
ммотиката след неговото изливаме?

Страхувах са, че пишейки този роман, ив 
| го правех на сеРиовио от академична гладна то 

чка, а точно обратното. Всъщност праз средно 
аакоамато академмчността са а приемала доста 

[ иа сариовно. Аз смятам, че в този смисъл моя 
те дейност като писател отговаря съвсем иа дай 

! носле ми като учен Няма никакво протнаоря 
Г чие между тая, едното не става за сметка на 
| другото.

— Кал мислете, мома ли културата да са про 
I върна а бивмас?

— Дя. в началото на века например ръиопм 
I сета са били много ценни Издаването км е 
| било бизнес и успоредно с това те са служили 

*в връзка между културите, за една мдеалистич 
Ь на позиция, която няма нищо общо с бизнеса 

Какво е мнението ви за .диоидеетсяата ли 
[ ’Ярв1урв“1

— Тя а в змачетег» -тапен з..ободиеВич Точ 
г йо зак>яа а опредем иома*п започва да

рм, КОЙТО ВВЧО си е загуомп смисъла и дери 
се чете. Качествата на подобен вид литература 
може да са добри, ио до един определен пари 
од от време, т. е. съществуването на .дкечдает 
ската литература" е а известен смисъл лмми 
тираио, защото а писана за определена енгуа 
ция и а тясно свързана с пея.

— Суетата около вас иа ви ли притеснява*
— Това е част от играта. Понякога на човек 

му се налага да прави любов просто защото 
трябва да са държи като мъж.

— Тогава и книгите, написани за вас, аероят 
ио Приемате по мъжки?

— Е. може би с по-малко самочувствие... Ко

(Продължава на 2-в стр.

А войната^ 
продължава

в иашив обществен живот. Ио за жиозаистаете 
от хората, които следят .битката за телевизия* 
та", ие стана ясно всъщност кои <а мотивите ва 
този акт от ваша страна.

ИВАН ПОПЙОВДАНОВ: Действеталж» сега. 
котето минаха повече от месец • полоечча от 
ден в. в който едностранно прекъснах сеов 
трудов договор с Комитета аа теяваъзиа, се 
убедих, чв огромното мнозинство от хората ио 
разбраха лри«»«ите за моото оттегляне и същ 
иостта на .конфликта" и се получи като а оиа« 
виц, в който за .героя” казват: • . абе ие «з 
та да си спомня дали той цткрадна часовник, 
или па него му откраднаха часовника, по *еио 
имаше около него." Сигурно основната причина 
е а обстовтелстеото, че никъде не беше пубяику 
ван текстът на моето азложеч«е ДО парламвч 
тарната комисия, който бе разпространен офмци 
аляо а Народното събрание. Само а .Дума' 
избра адии-даа пасажа, яои*о отгревряха иа *о 
меитжите .потребности на органа иа БСП, а 
другите вестници просто предпочетоха или дя 
замълчат, или да изправят собстяечи кожеитари 
със съответната .цветова окраска", без да -з 
хождат от същността иа кмета във въпросното 
изложение Веднага искам да кажд че и този 
път по повод иа един проблем, който, без да про 
звучи нескромно, е от общонационвлио зилче 
ние, се прояви ефектът иа .твсиолартийиото дв 
кодиране" иа попадналвв в системна «игная. 
Това ще рече. че пренебрегвайки яеобхпд- «о 
<тте от сериозен анализ на създалата се си 
туация около телевизията, политическите 
предпочетоха да имитират а рзммчте па п^>п» 
ментериета комисия за радио и телевизии приви 
дна заинтересованост, без на практика да се ан 
гамират дори с намек за някаква позиции по по

Разговор с 
Иван Попйорданов
бквш >вм.-Председател иа Комитата 
за теяеамзив. сага безработен

„КУЛТУРА“: По стечение на обстоятелствата 
а момента, е който бе публииуеана във в. .Кул 
туре" вашата статия .Алергия, наречена теле 
яивия". беше обявено, че едностранно пракъс 
еато договора си с телевизията и напускате по 
ста ааместитж председател иа Комитета за те 
лееизия Такъв род прояви на са често велеиие

Кризата е другаде
лазъм бе водена от Залдда тек< иестойчиао с 
либерални и хуманитарни аргументи, чо то от 
сеоа страна силно стесниха свободата за воон 
ио политичясин действия па американци и 
англичани; затова я Маргарет Тачър трябваше 
да си отида — нейната войнствена мапрнмиря 
мост са оказа без покритие.

3 Предстои разправата с арабския обедини- 
юлон национализъм; още през пятото анти- 
ираксцито аргументи есиалираха от сеизацион 
ио-пролягаидни (спомнете си т нар гигантско 
оръдие) а политически натиск и ияоножичег 
■а война; «Сега нли никога повече няма 
да ни се предложи случаят..." настоя
яат стратезите не емерияеисяете теопо 
летния Хенри Кмсимдмър и Збигмея 
Бжежиисии — ....САЩ трябаа де еъзсте 
човят контрола си върху потролодобчва, 
който те загубиха през 1973 година я поаза иа 
ОПЕК“ (сп .Пари мач", 20 IX. 100) — мисъл 
която очевидно е зреела отдаоне е главете иа 
двамата.

Тача Саддам Хюсеин. изоставел от СССР. за 
плашен от настъпателна враждебност м у лае 
иен от новата западна политика иа езбапано 
иа силсви методи дръзна скока напред. Той 
зпреше чо бъдещето само що еаошаео гео 
лолеткчесяата му позиция, а тв далеч не е ме

ри. иа .братските“ партии, на съюзните държа 
ви и ИВ техните народи). Цели се да се защитят 
руската културна идентичност и суверенитет 
Въряу териториите, богати на вода, гори, руди 
и диаманти, въглища, петрол и газ. Днес 
Русия на Елцин не дели вече нищо с нино 
ю — така социалистическият идеал беше за* 
А«енен от борбата за руското оцеляване. На бъл 
гарскате политическа върхушка обаче й се виу 
шаая, а на свой род тя ни поучава, че сме 
пред прага на новото сеотооно братство, взам 
моломощ и сигурност, иъдето принос трябва 
да направим и ние. българите пак? Като по 
тискаме българското национално чувство в пол 
за на съседските енспанз-ионистичнм аспира
ции. Тъкмо тази илюзия за настъпващата сватов 
на политическа Ариадия Саддам Хюсеин успа 
да разсее и де ни приземи.

„Км| Кой е моторът ма громените в близкия 
изток?

Хр. Р.1 Арабският национализъм: Саддам Хю 
сеин разбра хараетере на настъпващите про 
мени на международната политическа сцена:

I. Въапраее со руският изолационизъм — 
изоставяни са съветските геополетически амби 
цга, които залагаха иа арабската карта а бор 
бате за влияние е Близкия изгои; съветсио- 
ирвкският договор беше денонсиран от Горба 
чоа това лято

2 Войната срещу източноояропайемив соция

Ар*. Христо Генче! 
лред в. «Култура»

Обстоетадствата са против нас 
пременим обстояталстяата!

Шари дъо Гол

то импвриаристично честолюбие; Роналд Рей 
гъи и западните му съюзници през двата пре 
зчдомтени мандата ааче са изгърмели срещу со 
циелияме 2200 милиарда долара (в. .Дн 
цяйт", 22’23, 1990); българите при новата съ 
яртскв военна доктрина вече са станали иа 
мумии иато съюзници, пушечно месо. плац
дарм и разсейваща мишенв; периферните 
съветски републики се вече не само не
нужни поради същата причина, а и стават опас 
ни поради демографския си грмрест. И като 
последица от това идва разпадането ма саа 
южната социолмстическа общност и на СССР 
като трозао и цинично премислена стъпка (пре 
дателство ло отношение ив собствените агент/ Шредъяжвае на |>а стр.*
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• ОГТв!

гежж». ■ всеел теле вяяъзяввв е, кежгета л дд л 
яводто, е яла дя ле уявтрлДяве сляя евгкюю а Въ-

стаа за влее, аа фолвбрегаалвте ва аввщДете ааав 
де яв ле звДвув.

Сам вета яряхвжзяаяе валял ж ав кризи, евгл 
вля ва явя т*р«яп - *»рнзя ва екютата* 

а те лт лзякляяя влея лее яре*) 
(В. 1ГрОКТвО 
I

аа дървеялятя 
зяумт явтрхютлаяе; 

та бих» иягт дя 
лозунг ва вещите. Вса- 

са в ти. н астма еляд 
а атршява. Д ясер- 

ааа ва са са оааааяа. (Ъсдедна- 
тя мдам аа довяха. че ипо от условната ЗЯ зая
лата «датувапе а безрезер!
аъя стеретлтв ш
та вататъа. а пя еоекя сяягретяя еежт. съграждал 

ат условията в юяягаяв/та
• яааааяса*

аа ат езебраялялзте, поради ааяга а бялв кзяъряв- 
аа. в случая

зауча
вева

к в
Яма яв аствражта аа ежж вараз 

днавеет яв затож валаво, ва «вета, алпде ат 
средата в яа продължи вая съзърляяв лев ствол, 
зетрздвзДп яяяряялвкатажигт» сгрелият ва двата 
та. Игтеерлдегнтяи авяавва вата •ддтуж валя - 
ватапв ва вдж* вавввжв са възлова едва а 
двата. Ь бяографтчал яж ввто|

зяучв
трддт, та ваеяааввга тра

вма тава ся в остават. даторводваЖа авяеъдва-

те: веобдаявае е тапата ввавдааа ва бял сват, 
да да са ваствгва *атветаава ва аувата*. II ава 
дукът ва ававв устлРкяв ав туусяветя ва ватвр- 

Д яатагвда Гароаа аарагтва аа вравъждаа

а ддиял йутер а «в1гт«в— * 
градил

с яда м  ат» ав ду|

— Ка. «ме. ■а да стане собственик ие

— М«а два въяхаляжюсти Лър»»т« ™ вв яа
1мядс*аа Мият дядо а етвораа яърлотл ято а 

а 1912 годмма Беше хай — фвдмле ва 
— яв вра ма не аойвато са връща а Би 

бараж. сляд яатв къщята мн а Мюнхен а режг 
иеи ат съюиаююсие бо^а. я лрядза—ава тра 
джхиегд В щ«» яа 4б»а годим» теД лястряа 
еща ялия ама Ад съм варлоаяд а нямото Сдвя 
еойючл цялата филмова тдустр-х'баш» в ра 
«дата яа екупецмохехите власти Ьябереа 6а във
Орисан» >аяа я а ямарта деввва фтми м 
фремслите авйамня Аа са промъквах а ■•6»-» 
м в лъреият филм. шоЯто глецвда. мва съм аа 
помих аа над комат. бамв .Дамата яа рев*. 
Ад л- «оае> ва ■*«’« от дете-

Име > друга аъъ оиос — чоое- де дойда 
отвън, от лроядаодсмото. раалростртеиието. 

пее. На тлее трябва до смия поради 
ат мвояяама — члеея тр^ле да ся. 

исялм да лтелра ■■■я> ия тя де ие бъде 
■лая другите Зетоте тхллд клето аа прала, 
■еж яв с а-о клхнлрилсви хЮи вашотяаДсея ■> 

ТГ1—“ Ад «см I да представа яв хората аяа 
,»чм» ■удяееястяямя кро«аелдт*иа. Де г* зя 
летял < яствряата ва ежютл.

— Нввбводяам яа о специална плдглтлеке аа 
тавата работа'

— Още «ато уяжвж бея усаояя р- първа ръ 
■а жетви сръчост», необходими за ед«ч аа 
••ометър вая са лролщктфе ад** Ф«лм. яаа 
се поддърме товеяяавд яая грабва да мгвожда 
яроеромам Котето боа умвям, са яатояаа ф«а 
шяо во яваянрсвиа иоореелндъм. восяа ва яв 
вота «»в в Амгява. ва яввата фрвясяя оядва в 
дор- яаранто стъпя» яа яваатв ваясев аяяв.. 

твгава родбраа. «о да ярвтоямоеш вмяо 
)В яомо аоав «а. отвояяото просто дд ера 

феямя. яв 0 ававяв оовжм аявртв дд 
бъда продс«еажо мето «л* цемостом ■ дам ор

Завърши» училище а Биберах, моаоа да сте 
иа байков чиноаиик »о продължим е уиивер

Съвети към
бъдещито
собственици на кина 
Владимир Игнатоески
сятата а МоиваДм*. гщото следвах ямоиоммка иа 
лромдаодството. И туя имана щестлмяе случай 
мост адж от моито професори томеше гола 
мо, десаттоммо дт-адввпа върху филмовата 
иидустриа в вата рддбро, ме съм от филмово 
свмобство, ми предложи до иацраоя дипломно 
робота върху нвоиомияота иа вняотоотрто о 
Гормоииа. Изяем оврояшв труд — 250 стреми 
ни. защитяж с втлмммо. дори мя прадложмхе 
да моправа от яат дояторот. Но мамдх оромо 
де се заямеавда с яеу«А ваявотп тробоша да 
се върне а бябврва ■ ДО поеме яиното от ба 
яво ми, явДто се бв разболял и бе рошил да 
са посвети на хобито си: астрвмомяото. (Построя

яете от Аитои Кутор обсороаторма и диас уя 
расяаа сградата ма яиио .Уремия”. .Небесни* 
имаме вмот и другите две яявд: .Стардъст* и 
.Щорюи".)

Имах аоликололми прддложояея от големи про 
мишмни предприятия н вояяото и да беше 
трудно, се отяамж. тъй иато баж убеден, ме 
ие мега с «еяе ръма да лреаъсма една толио 
00 дълга традиция. Върнех са у дома с идмере 
н «а да иапраая вино. напълно различно от ао 
мерсиалмите нимотаатрн, в яоито филмите са 
обикновена стона. Исяав да запозная лубяяяата 
с киното. В началото ми се присмиваха, нарича 
ва ма .пебъряаина от лроаиицията”. Реак
цията ма лоеечето мои яояогя о разбираема, мо 
ат пример гя изправя вето пред огледало, а 
в в ато еимдет отрезеие собствемате ся дейност. 
А това оамеяевд ие еяо реботям много, а«о 
подготвяш публяяате (е тоее ма стеуе за дея- 
дда яеобведяма о дълги години работа, таев 
ниво трябва да са оре иепреиъсмато), и а едно 
малио градче може де се пояежет филми азю

а големите яултурмя центрове Обияиоееяо яеа 
ват ние ие можем, ние нямаме пубпмяе аа та 
нива филми. (Биберах има 28000 жители, оттах 
7000 се абонати а кимате иа Адряан Кутео, т е. 
негови постоянни посетители В стремите на За 
падна Европа, е това число и а Германия, иа 
един жител годишно се пада» 2—4 посещеиая 
иа вино В тоее отношение Бмборах е ревор 
дъор и заслугата несъмнено е ма Адриам Кутор 
— тув водет 10 пъти а годината не кино При 
това -два» но само от Бябереа но и от цадета 
околност: о’ Бодензее до Улм)

в ихалото беше много трудно Най-сложното 
е да завоюваш доверието иа публиката, да дока 
жеш: при мен нещата са по*резличми, том ие 
е просто кинотеатър, тоее е място >а срещи 
иа кинолюбители, тув ще видите филми, разляч 
ни от програмата на телевизията, какамто род 
мо ще срещнете е .нормалните' вина (Вече де 
сет години програмата, правена от Адряан Ку 
тор. бива поставена от споцяежю жури сред де 
сетте най-добри в Германия Тази година му е 
гфисъдона наградата за най-добра филмова про 
грама а цялата страна.)

— Непрекъснато се говоря ае арове ие бран 
ям. кинотеатри со аакривет — скъпо нещо пя 
е поддържането ие едни кинотеатър, могат пи 
де «е получат печалби .от работете е един или 
друг кинотеатър!

— Котето наследях двете кина о« баща ***•.

■рауст 
мае

•у гола- «редит от банката и го «аеж«а а 
пбнпааая »»о ма склоните и аяарагуржд Дв^й 
големи салона изгваящат точно таяе. коате ся 
■•гаеявдаян прав Х>те и 50-те годчн №
Р°м> фоайето иа .Уршаиа* и том сега е 
■•■т саяои .Стардъст“ със 75 места, иад 
е .Шоряхея*. което е едновременно и кинесе 
кон. и ресторант яафаие-

Персоналът, който обслужва четафите киид 
аключеа двама прожеициоиисти (адияват от тах 
е братът ма Адриж, който адиооремоние «зпъ 
иаеа ролята ма техник по поддървшяо иа ала 
ратурата), два яасиарки. два разпоредителки (те 
ва ие е трудно, прожекциите в различните м 
започват а разпячем час), две чястечкя и две мд 
мича»« които обслужват гастрономнческяте част 
на .Щкрнжаи“ Освен ти с«е ощо двама — ад 
■>а съпруга, вовте е секретар, а аз съм ръаоее 
А*тал иа предприятието Общо десет души не 
дан обслужват четири кима Но почти всяко ае 
сто г? •баа да се пресмята двойно иви тройно, 
тъй като кинотеатрите работят без почивен ден, 
а моите служители биха искали да имат «ае 
бодио време вечер иди свободен уикенд Тека11 
кеемеркито работят една седмица, през след I 
вещата почиват, а останалите работят «аднъч! 
на три депа Отказал съм се от адмииистрктер^е 
от счетоводител и аочмо върша сам Подготаве I
програмата —от преговорите с разпростртж I 
телите до доставянето на копията, печатнктеме 1 
таркали към и ах. прожектирам, котето в нвеб I 
1ОДММО, продавам билети иа касата, но ако ле 1 
пестя по този иачим, иа бих могъл да ся яза I 
вода да ав спари и еит^ам с рискови ззтлаакд, 1 
да съставям програмата, веете аз желая, да I 
оргжиеирем всяка годния фестивал на гврмвя I 
свето кино.

За тови иаистииа уникален фестивал, квцало 
организиран и фкиаясчран от Адриач Кутео. «а 
сгруее да се поговори отделно Присъстауаех иа 
тови фестщал и в продължение иа няколко да 
на имах възможност да наблюдавам вея се 
труди еднм нстжески собственик иа вино Денк 
му аепочее много рамо — проследява се доста 
женете и» копаете, подготвя се програмата за 
следващите дни, водят се преговори — с печат 
нмцата. за доставка ма метернапи, извършае са 
счетоаодиете работд, обработва се огромната 
кореспонденция Имах възможност да а»дл. «<к 
когато е необходимо, собственик сяда а касета 
■ продава билети, или гя къса иа входа, иа* яе 
иистве заедно с момичетата масите е «Щеее 
мен" между две прожекции, иди изхвърля ое 
пелниците и кая налива бира на клиентите. Д 
котето всичко завърши, след късната прожех] 
ция подир полунощ пан гой запретва ръкез) 
зе да смени фотосите » плакатите ие реклзмй] 
те табла пред и а киното

И още едно иеочахвамо наблюдение лрк щ 
аа наднхиааие а кухнята на един собственик ■! 
кина Кината на Адриан Кутер ме са губещи 
носи приходи, макар че. веято »ой сам и|р| 
но отбелазаа. е таз ие могат да се натр>п| 
богатства Но неочакваното за мек бе. че че 
билетите идва основният източмин иа печзлб» 
Нещо много поучително зе машчте вичотеатрт 
които осаан де продават билети, друго 1>С1 
ие умеят Основните пера -е вината е Г<рмая1 
са рек- мата, което се показва преди есзД 
прожекция, и продажбата на. сладолед, боибе 
ни и шоколад иа касата и а салона Асоргк»ея1 
тъ> който предлагат кината иа Адриаи Кутер. а| 
наистина аиушителон: 15 вида бонбони, още »е< 
кова вида шоколад, 8—10 вида сладолед база| 
кохопни напитки, бира и дори шампанско, 
това наистина студено

— Работя като вол, ио тези работа м» досге! 
аа удоволствие Избрах тази професия. зашоте| 
тя наистина ми доставя удоволствие Момях Д4 
избера друг път и днес навярно щав да бъда а 
горните е*ажи иа някоя голяма фирма, ио •* 
избрах киното Времето потвърди, че го 4 "• 
само моя професия, ио и мое лрнзваиил. мое 
хоби, това е моят живот

Щредълиенна ет 1-е <тр|

гоае личи» Той елхщеввераее епохален фавт:
■оясоя1>1ривто на арабската маци а Заради 
петрола това стааа • борба срещу Запада За 
Д4 защити достъпа ся до петрола . Запа
дът ечер1я арабски» национализъм. м араби
те Заледи е леараввм укротещ завинаги 
средвоаекоеието а не носител иа лрогрв 
<•" — казва онзи измежду гарммямто вестни 
ЦИ който са отличава с наижзмщю точния си 
политически коментар (д. .Ди цайт". 7. IX. 
1890).

,ЛМ: Какво остава скрито за яасГ 
Хр Г.: Началото иа денстамето еашгя се

лредхомда от >яиепопишем уведвд — токова 
е декларациата за неутратгтея. ярето ишаве до 
<е лрошае е Драже хш хжрамсххта поела 
н-чма а Багдад Ейлрил Гласби казани иа Сад- 
Аом Босе» .... Ине ндмаме сгтроящо по 
аъареимооробое* ярнфтжтн като вашия греия- 
*•» слрр в Кувей1 . Джеймс Бейкър нареди 
м* нашия говорител да подчертае изрично то
ее* (сп ,д»р жпигел*. 24 IX 1990) Американ 
(ъо»о преектеастео виушеееше ме собствените 
<* (енаторм. че . Хъодимемиге щати мама 
Да са лритеяот мо помощ на Кувейт* — зъзие 
годуза не друг р сам председаталат на секат 
свия подкомитет за Европа и Близкия изток 
Ли Хамилтъм (Пак том.)

Сега мовшм да се загжтама вой от двтхато 
жре* а гю-големият пояердлта дели Джордж 
Буш ерите си проря! претекста, за да ярчратя 
■■ерияшжяаха аряя» а лефошяпе полета, яли 
лъв Сддддм Хшсехв1. който съобрази едкк ход 
по-надалеч н вече естествено застане начело 
ва арабски» национализъм, начело иа тази 
осаободителна и обединителна кдее. яоято и 
въз Виетнам, и а Афгаиясгея надделя над чум 
деиеца Как! Преданнею пърди, че ведифъ! 
Седодкя отнел преди 8 дево Йерусалим р« 
връстояосцита. бил яазал: «Съюзявам се с бра 
•»га ся срещу браюечедита вя. съюзявам са 
< ял срящ/ чужденците * Тела
Б-смарк обедини Германия лъв война срещу 
предимикателстеото не Наполеон III; даже 
Стапян успа да сплоти Яусие в битнета ся 
срещу Хитлер

(НееРя геяорежм» щебове би трабеело двете 
да се обезпокоят рт яюацнетяерте за изпращя 
не яа български рреяяв под амерякансво врещя 
довие е звлияя, исюрячески доеамя е рефлея 
сет иа българските управител да се лрнсъедя 
ялаат към губещата страна.)

„К."; Нреастевиа ли е намесата отвън!
Хр Г.: Най-мапкото те е двусмислена. Като 

набраха 9вяадд 9ейгъя за президент. Смдянр 
■•»е щати възприеха екеланзиопизма е полети 
ката ■ мкомОммката. < тоео те лек омаслено се 
озоваха е лълне енергийна зависимост от бела 
кнв ило* Срещу тоее арозидоктък-унри Ам- 
«я Картър бе предупреждавал «Огреничаеоие 
то иа енергийното потребление на САЩ • ял 
ряялял» яа еойядта.9 Цитирам го
по памет за да почета мраестаеността на уче 
ние. който бе еродупродяд последвалите го 
президенти. предугамдайви и всъждайая 
още преди годняи предстоящата война а млв- 
еа като аморална

Д—*“- Картър бе забранил иа Ц8У да нару 
шава международното греао при операциите 
си а чужбина; ио «оаа беше греди десет го
дини Днес приоритетът ие собствените. »а 
Са Ш нитерес* мед язискееяквте и» мрждуяа

Кризата е другаде
родното лреео се еееееее вемо я прямо (само 
пр»д емертаясва лублия» засяга) Двадесет 
годтхи след 1968 година хахяямотърът ие лрезо 
съдието ме САЩ Ричард Торибърг оповестя 
новото издание иа Бревиевата доктрина ве 
ограничения суверенитет, но този път не е полза 
иа СССР. е иа САЩ Съгласно ерчо узамзнеиа 
те Горнбъргоее доктрина емеринеяските закони 
могат Аа се прилагат върху територията иа 
чужд- държави и без съгяшшюто на тет дър 
—^т- Нещо повече — чртеъртате попрезяа 
към емерикоменате конституция «Презото на чо 
еек на лжхие сигурност, сигурност ие жилище 
то. иа документите н ценностите от иедопусти 
ме проверка и конфискация не ще бъде 
повече пречка за еххермшнехяле действие из
вън САЩ Според председателя ие Върховния 
съд иа САЩ Уиллм Реикяст теле право се по
дета самп на амар-хвисои граждани или ие ляч 
чеоти. които имат здрави връвех със САЩ 
(Кои ям се българите, ползеещд се от подобна 
прмвилегил!1) Отказът от универсалността ма 
правата иа човеко ое аргументират така,- .... 
международното обичайно право не е яеяаиъе 
сядат кетехизне от превила. .. държава с до 
■яня1ращн пр»жципи мояве да се отвлоиаеа от 
международното обичайте прееб и де налага 
нови правила а маждународията обичам в прт 
така* (сп .Ибивус4, N1 12. 1990) Позната 
аргументация яя-яиицита от Третия китари» 
циюхал а наричаха партийност

«Км: Към какво се стремят страни «а. 
участнички е конфликта!

Хр Г. Без да изостава еемчво от досегашни 
»е си прмателсяк връзки с Ирак (крей 9яга се 
обучават 50 нроесая еоеиия. е 150 съветски съ 
аетиици слувшт е иракските воеиии сили 
твърд» сп «Дар шпягел*. 17. IX 1990). ССС8 
преследва свои интереси. « ..които очевидно 
могат да се отклонят от тия иа САЩ и иа за 
гадния сеят* (е «Фрвякфуртер алгамайяецай 
туиг*. 4 IX 1990, И еълрови това американци 
и англжхаии канят ССС8 да стене техен лортяъер 
а тадпата най-иитимна сфера иа интереси » 
Близкия изток. Тоее е политически реверанс, 
който СССР ие получи, когото беше иа еъряа 
иа своята аоаииа и политическа мощ. По този 
повод ръководителзт и» републиканците е 
сената Роберт Доув ваза аедиеге след посеще 
ииею си е Българи» «Чрез тези иоеа регяо- 
иагма структура пяо молш би ги замолихме р 
« иастан»т * «Та* — това са руснаците, ,ре 
гвояаляате струвтуре* е близкоизточната струи 
тура за сигурност; тоест САЩ вече допусм съ 
еетсяо аовиио присъствие а Близки» изток Т» 
коеа присъствие досега беше «казус бели* >» 
американците (Кааремото Хари Трумаи ззпяа 
ши Стадии с атомна война, ако съветската ар 
ми» не напусне ирански Азербайджан, От то 
за вече съдим колко големи са опкемивте иа 
Джордж Буш да не са окажа изолиран от 
СССР. В тази игра иа склита юй са йодна че 
Съзетскивт съюз изма да попречи иа Турция 
дз поведе война с Ирак

А яа нас лъя Роберт Доуя внушава да >»б 
равин конфликт» Турцив; »©■ а забелязал.

че 2/2 от турсието армия стон не том, яъдето 
.трябва*, а съвсем близо до българската грани 
ца. Днес и от днес, докето има петрол,) нитерес 
от спадането иа българо-турското напрежение' 
ще има България, ио по-топам ще е интересът 
иа Турция, е иай-тол»м ще е интересът ме 
САЩ. Силиате регионална позиция, е която ни 
поставя конфликтът а залива, не се осъзнава 
от мнозина, която продължават да се е плен 
на вътрешни» информационен я на външния дн 
плометическк натиск. Чрез този натиск иеотстъп 
но ни се внушава колко ние, българите, сме 
виновни пред света за щяло я нещяло. Налице 
е даже абсурдиета ситуация мие да отстъпваме 
от позициите си (ракетното въоръжение, дого 
ворът ия с Гърци», първият закон зе ммеиятв...), 
без де получвввмв еквивалент е замяна, а обра 
тиото, доплащайки (черноморският Орган 

пазар, южяобългорежете безмитна зона, еъепи 
чаието ни в конфликт в заливе...)1

По време иа прот-зобореното си двете супер 
сили спевевве явквкео приличие; ие беше без 
значение дели до твз стон или ие «братско 
рамо" '(по израза не Тодор Живков). Сега 
същите суперсили се оливат от усещането зе 
безгранична, макар и споделена елост. Тезнеу 
форив подведе Джордж Буш. Днес е положение 
то. е което той се озове иегоеете гопаме ер, 
тяополитячесае надежда е Турцив Ето* защо 
българските политици, коию се недвеет, че с 
отстъпки мотат де оммлостизвт строгото не 
доброжелателство не САЩ в спора ни с Тур 
ци», дълбоко се лъжат. Тъкмо българскиге ня 
тераси се тези разменна моиете, е която САЩ 
заплащат турското сътрудничество е битката 
срещу арабския иецкеяелизъм. Евтино и удоб 
но за американците, но при едно условие: вещи 
тяите рефлекси на българското общество и 
държава требва дя бъдв« предварително при 
тъпани и още по-добре — унищожени. Още 
че е постигнато, ио е е ход

„И”; Какъв е неговият механизъм!
Хр. Г: Промивна ие мозъците: с помощта иа 

откровени чужди агенти, наивни интелигенти, 
егеитпрозокаторн и лумпени срещу . бългер 
синя народ се води ентинациоиелна н 'емтнкул 
турне намляния. Телевизията ни обсипва < нася 
вие, пошпост. рови се кз смрадта. съчуест 
вено ни внушава, че сме ие дъното, търси и 
изюлзвв всяка възможност да се еялиин в об 
щестяеиото съзнание, резцепввйкч то във яем 
чая посоки. Хулят се тредяцяонин народност 
ни цаимостн. като приличие е личното поведение, 
търлимост а отношенията с другите, почтнтел 
мост към възрастните, тека нуншив ми оптимч 
зъм, варете в труд». А темата за вината! Тя от 
лична, вомеето е, ни се поднесе като партийна 
и в крайна сметка се цепи де се внуши ме це 
пия народ че ние всички солидарно за нещо 
сме виновни (намели сме си Хееел, Велеисе .). 
Толкова много еиноеия, че нитригемтеете Клеър 
Стърлниг се наеме «..да изчисти името не 
българския народ»*, но при условие де се съ 
гласим с нейното обвинение ае пвпо-етентят 
стео. »

Всичко това са вече излробееии сталинско-

гъобелсови методи ма въздействие, котето през 
1945 година първата българска търговсиа деле 
тяцив отива в Москва, Стадии, посреща Трайчо 
Костов и останалите българи — асе иомуниег»,
— с думите «Ето ги съюзниците иа фашист 
иа Германия! “ Така обработени и демора 
вирени, с внушен комплекс зе национална в* 
иа, ние ие успяхме де защитим Македония. 1о 
ве пък. което ни предстои днес, е също от 
кез, отказ от българския суверенитет върху 
Източна България. Как това ще стене, ни обае 
ни турският посланик в София не 11 поем 
ври 1990 годния в радиопредаването «Иеделе 
150"» «Проектът на президента на Турция г-н 
Турсут Йозал за създаването не черноморския 
Ортек-певер име зе цеп де разреши сеободчо 
то движение не стоките, хората и капиталите та 
ка, че те да сменят местете см, без де бъдет ог 
реиичааеии от държееете.* А тоее означава не 
контролирано иезлуееие не турската иеркоме 
фия в страната ни, изкупуване на земи и имоти 
тук, ияплия иа анадолски ■ левантински раббт 
ницн в България, нейното * нашето денацнена 
лизиреие и ориентелизиране — всичко тоее 
ще се фниенсира с калятелн, които ще се «по 
рет* у иес. Такъв изблик иа любов у Тургут Йо 
зад към нас е поразяващ Спомням си казано 
то от чето само преди година: « българите са 
свине... * Все още българо-турските спорове 
зе границата при Резовскв река ие са рошени, 
турското правителство не признава български 
те води и зони е Черно море. Явно то не отстъ 
пее мито педя .турска* }ема или вода. но да 
изпрати истински турци е България — веднага.

„И“: Накъде сочат пътищата пред Българи»'
Хр. Г.: Пътят ии ма Изток се зездеоева
На 19 декември 1990 предстоят разговори а 

Анкара. Може би някой си еъобрвзяеи, чене 
ционепииат ни суверенитет може де бъде пред 
мет иа разговори. Не имената, е предусещане 
то ае нови, калитулеятскн, пак свършени фея 
ти които сега са подготвят е истиисав*а при 
чиив ав растящото напрежение сред българи 
те е Североизточна България и • Кърджалии 
(МО. И сред няцнонялня1а бългярсма интели 
генция. •

Интегрирането ни с Турция ще бъде с треге 
чии последици зз иес Тоее озизчеез дз «е от 
кажем от български суверенитет върху бъигзр 
сме територия в полза из Турция Това ше о»*е 
«вее осуетяването из националната ии цел, 
ежело която всички сме обединени — нашето 
естествено европейско развитие чрез включва 
него ни е общия еаропейски пазар Турция до 
*.ре зиее. че твм тя ие о мелене Таке че пъ 
твт, водещ ии към Босфора, сочи ие Европа, 
е аааииаги Азив. Осеви български държавник, 
който би седнал да преговаря не тези тема, 
•Дни ден, раио мпм късно, ще бъде съден зе 
държязне капане. Той ие би могъл де се опре 
алвае с липса иа опит пресен и пред очите ни 
е опитът ае нитеграцнете ни със СССР.

Нека си припомним кея България стене кому 
чистическе. След едие неистова кампания за то 
ве волко сме били еииояии, че цар Борис III 
не е изпратил бългерсаете войска иа авковеииа

срещу Хитлер, за тоаа. чо сме били .окупира 
ни’ Македония, и независимо от това. *• Л’Лв 
аи< 25 000 убити срещу немците име бъвгари 
(е. бяхме държан- а ъгъла, изправени като*а 
«яхани ученици пред англо-амариманската ие*» 
аестиост как и «оа част иа Ьъпгар-в ще про 
съшестау»» спад мирни» договор Когаю 
1916 година Вачяслеа Моготоа произнесе «Ьъл 
гари. на са страхувайте, ивма да загубите иито 
тчда българей» земаГ емериквнофилсавте 
българска опозиция загуби Тогава зЗ усе»*<.| 
че настъпва Друго време за Ьъпгзриа. а тозаЯ 
час руснаците спечелиха българите.

Трябва де си дилетзит, за да си аъобра1иш.1 
че с протурсми дейстаив, ааплешеещи <ер»*е| 
рналиета цялост и куптуриата идентичност нв| 
6ъпг«рсн»>» Н»род можеш да спачвл-ш лоп-’- 
чески позиции за САЩ е България. Нещо по 
вече- забавянето па демократичния процес у 
мас а много голяма степен се дължи на яри« 
дебната иа българските национапии интерес* 
политика, която преследва САЩ Бързо разши 
ряаащмте се антивмерикански настроени» сред 
националната българска интелигенции и «оди 
гащата се патриотичма вълка сред българските 
сел»ии и работници (а същото време лроеии 
циалната номенклатура урежда гешефти < од | 
риискив еелив например), може да ии доведе 
до това. срещу което справедливо сме иетоду 
вали четири десетилетна — насилената ии ии 
тетрациа със СССР, < Русия. Подобен повити 
чаени извод от нашето днешно положение свие 
допреди месец би звучал абсурдно за мои. Зе 
други продължава де е таке. но и те скоро 
ще признаят, че съяетсиате дипломация иадиг 
ряяа Джеймс Бейкър в България, иа и без тю 
мощта ия Тургут Иоаял Така се очертая» и ето 
рият вече ияеестеи ни. път иа Изток

Пият ни иа Запад е един мие трябва дасххе 
мушне част от Еярола. В едиа общност, която 
оаIIражда вътрешните с« греиици, натежава ънз 

янието иа еъншиите. То са граници ие само 
между иецки, но и между култури, религии, сяе 
•оглед бит. Там ще се натрупват иапремеиик 
а срееиеиие с яоито мииапотодишни»о бългаоо* 
турски събития ща са см просто комшийски 
ежби В иечепото ие септември испанският есе 
«ей министър Нарсис Серра обяви, че Ига 
ли». Испания и Фреициа ще създадат ор <■•
зацка зе сигурност ие Средим»яиеморие*о. 
И ние сме средиземноморска държава Не 
шият изключителен геопопитически ше*< е не 
да бъдем мост между различим се«’оее тоест 
ничия земя е подът ие Европа Ако ><е г9 изгря 
дим ние сега, то ток ще се почви а иаи-до8 
рия случай ъежду София и Ниш < и<й аерох 
тно при Сархайо

„И“; И аса пак аъде е кркзата!
Хр. Т.: В американското общество, която >.< 

успа да <е адаптира към мовите еиертквии ре 
алиоств; а Близямв изток, където силно се прт 
ми на аоисолкдецкате иа арабсаете иацкя « 
Яусив, която се люшка между имперската « 
р«свата национална кдее, е Европа която с« 
ч>астаа заплашена от фундаменталастке *о*ала 
тар»зъ«я. а България, еоаю ке съумява да •: 
реАотя ясна обединяваща българска покитичят 
яа цев; е бъпгвремате иителигеицне, моста 
бездейства раздвоена между отювориосттт
Си пред народе и провинция"ИНЯ
че няма д» бъде допусната до
те салони
18 XI 1998 Сефпв



КУЛТУРА

Етиката на провалаРазговор на Ивайло Дичев 
с Фредерик Джемисън

I Анераиеискдву философ Фредернл Даеяхвсье 
| • едни е* «вей зиачителиите тепрвтядя ма мсуаяе 
(дврмзме В традицията ма иаомярисихжа теД ез 
■сждв новата културна ситуация ат ммогоиацио 
{валиив вараитер ма съвременното преизаодст 
ве, изчезването ма алтернативата. лишаването ма 
«вета от всякаква траясцамданцмя Работя върху 
отрова културна проблематика. литература. ■» 
ко. архитектура; последната му кжмга а пасвате 
ма ма Т. Адорио Джамясъи • едни ат малкото 
интелектуалци естакада варии ма своите амм 
аоаитаческя вдам.

и* са—о отмошанивта Изток — Запад Капри 
—•р французите са алаиатаават от американ
ците. защото ияе сава манмталовтуаямм А мас* 
ивиците са алачатлааат от французите, защото 
са юттелеятуалии Тава иа винаги то има тоаа 
полово диференцираме, вогато съществува в за 
иммо привличаме. ■ аз «мела, на отношението 
мажду стремите ща продължат да бъдат та«я 
ва. И заедно с тоаа трвбаа да са разсъждава 
върху тоаа защо вората от Изтока са топове 
притеснени от факта, ма има ма Запад лродъа 
мааама да имаме ааон иден; можа 6- това 
лрнтасяамна ща им кама нещо и м проблеми 
та ма сами в Изток .

Тоаа можа да са дължи и на неразбиране 
ма американската емтуацмв. САЩ изглаждат бо 
гата страна, мо всъщност та са разпадат. бсии 
км заводи заминават за Корав, нищо на са ми 
вастира а обществената сфера, засилва са стра 
вът от бъдещето, тъй мато социалните лроионя 
са невероятно бързи Едмх 70-годжоеи човек мо 
ма да а работил цел живот а една фабрика 
Днес тоаа вана на а аъзможио, всичко са ма 
сти, затваря. измасв, вората биват изхвърляни 
на улицата без ломски, да но говорим за общио 
стта на черните, тоаа о като да о« в затвора, 
животът ти ме струаа кмщо, защото в нашето об 
щаство парите са еквивалент ма това. мак са нуа 
стауоаш. Само помислете за несигурността не 
една система, за ковто са казва, ма няма алтар 
иетива: промените стават аса по-бързи, траво 
гата аса по-силна . Ние сме ма един стадий кв 
дистогтя — и заедно с тоаа (ато ви един от 
парадоксите на постмодарнизма: можете да ек 
дига всичко това точно по обратния начин, асим 
ии тази промени, тази тезмологми, стоки — съ

стки ръма Тъй на вората ава продължат да съ» 
даает структури — въпросът а как. Е^авалъв 
на комунизма идва от недоразвитост, ио от лър 
аородииа гряв не надменното желание да са 
пра прав в сватът.

И Д; Как си представяте сациалкзмд като 
общност или като общество! Комуикствноската 
пропаганда много обърна тази неща. та голред 
«важи а като голямо семейство (т. а общност), 
до която обе«а можа да са стягжв само чрез 
мтдустриалнзацив, отчуждение, разделение иа 
'руда (т. а. чрез развиването на обществения ва 
ректор на взаимодействията)

ф- Д-’ На може да бъда ловена никаква общ 
•ест Едни съвременен социализъм би трябвало 
да помисли за изграждането ма нови колактиа 
ии взаимоотношение в този вакуум, създаде* от 
модернизацията и постиедвривте епоха Обра 
>«та на всичм- тия общности са миото въздай 
стеуеащи по един съвсем фройдистки амб*ваяаи 
таи иачии. Хората на Изток, които са живели 
в адии принудителен колоктивизъм. намират то 
ж образи силно отблъскващи, вората на Запад, 
■■дели а едно атоми вирено общество, ги неми 
рет силно приелакатолни. Но можа би пито ад 
мита, мито другите се прави Реммъид Уалкъмс 
беше казал, че проблемът с възгледите «а 
социализма днес (и ошава и отдясно) а, -а век 
*ки го мислят като нещо по-просто, да кажем 

връщана от «редовата а салата и пр И ия 
кои желаят това. други са ужасяват от него. на 
ли така, само но, казва той, очевидно а. ио со 
циалязмът ща бъда подложен от съаремемчо*о 
общество, ио по-прост, и затова ща бъда по
стим улиранц по-възбуждащ ако щата, а на пб 
ратно И според «он тук со крие една от яао- 
вараитармита нерви иа либидото при късния ка 
пнтализъм: той предлага стимули, размообряхия. 
разлики и заедно с тоаа предупреждава. не без 
него тив иаща ща изчезнат и мощни либидо»*

И. Д Можем обаче да дефинираме соц-» 
яизма и по друг начин (иа просто ввтопрервх 
предел ей ии а полза ма обществения сактоо, кое 
го искат социалдемократите): тъй да со каже. 
като овластяааиа иа ума. като съзнателно съ 
творваама. за да ме кажа «Зависеше иа соцчал 
нита структури (сом Маркс ваше. не при кому 
низма асоциираните ющиачДи ще създават са 
мито си форми иа общуване), бдиееромоиио съз 
даваш ивиаиаа реалност — ценности, закони, 
символи, традиции, какаото »и дойде ие ум — 
и живееш а нов. Смятате а« този проект за 
мисаим ИЛИ той по самата си същност е обре 
йон ма провал!
• А* Зная зв таен теории ма роличесмото. 

които сага са разпространяват а Изтока. На 
Запад та съотаатстеуаат иа повеете иа иаокоч- 
сараатианата идеология, «овто не о иищо дру 
'в осеви връщаме към Едмънд Бъри с иагсеа 
*а теза, че в самата човешка природа иащз че 
• наред и когато вората по един проматаааски 
иачяв са опитат сами да изаяоелвт нещата, аскн 
ко са провела. Аз ма мога да разсъждавам 
така. Мома да има много проблеми а това сян 
да измисляш нещата, ио днес, когато ралк-нята 
вана а няма и традицията в няма, тоаа тапа 
или иначе ще се прави. Косато аидв корпорлти 
ениа езаж да са налага навсякъде (та наричат 
например стая. а ковто иа искат да са пуши, 
.обезпушана став"), при тоаа упограбаааи от 
бюрократи на корпорацията, на иа иомакчлагу 
рата, аз на мога да пооарадм. «а едни новаш 
ни същества са престанал* да решават съдбите 
иа безброй други Просто това е мяжаао в на

Ивайло Дичев: Г-м Джаммсън. потвърди ли ира 
>| комунизма вашите възгледи за постмо 
дерчата култура в съаромаинив сеят!

Фрадармж Джамнсъм: Тоаа предполага, на ира 
I вт ия комунизма а дошъл. Всъщност имаме два 
неща рухването ма иомумистичосмито партии и 

! обедняването на Германия. Нанетата малка 
бърю стане всатчно това, макар ма картите от 

|дваив бяха раздадени.. А връзката с постмодар 
иото за мен а ■ моето опрадаламиа на явление 
то пост модернизмът изразява в културен
плен аъцижеенвто иа една много по-широка чи 

1 тарначиоиажяа икономическа мрежа Това, кое 
то стече иа Изток, беше, че страни, които фуим 

. циончраха някак си ма одио ниво, бяха пркму 
дани да са включат (или сами са «върл*«а) в 

|тази (ттарнационалма мрежа, в ковто те поае 
| ча иа можеха да съществуват. Тъй че този два 
неща са свързани с късиив капитализъм, с екс 
паизивта на системата.

И. Д: Въшоиею ли е революционните иа* 
строения да са пренесат от Изток иа Запад» 

Ф Д.: Но е особено известно, че протестите 
акции срещу поголоаииа данък във Валчкобри 

(иай-голвмото подобно събитие, струва ми 
се. от миньорската стачка насам) бяха вдъшова 
ни напосродствамо от тоаа, което медиите лова 
заеха, ча става а ГДР. Но по принцип ма, аз 
по-скоро вярвам а превръщането на този иаща 
в стоки: ато, сага ние консумираме този вълиу 
яащ пример иа свобода, дошъл от Изтока... А а 
Щатите а съвсем друго, географската и фодо- 
рална структура пречи подобни манифестации и 
митинги да имат аливмме върху някакъв цамтре 
»®н град, иакто това става а Европа или а Да 
лечнив изток. Искам да кажа, зааладнвато 
Бъркли и какао! Дори да завладеете Вашингтон 
Нашата масова политика работи по един малко 
по-различен начин — иакто беше праз времето 
иа Виетнамската воина и борбата за граждански 
права, както ща бъда и сага. мо ама война с 
Ирак.

И. Д: Интелектуалецът аишги • бил аъалонои 
в проекта на ивяакао освобождавана, бмло то 
■ сферата на класите, расите, половото, покола 
иквта Ето ча сага един от иай-елмяголинте 
проекти — марксисткият претърпя лрояап 
Това не разколебава ли интелектуалната поза 
ция.

® Д: Едно нещо, което житолоктуалоцът можа 
да прави, о де идоитмфицнра тази нарастваща 
невъзможност да бъде мислен проектът на ос 
юбождеиието, без да лриеетстеуае тоаа поло

чиканосита ч лр Колмтиамата *д 
гро*межда а един ■онаит. когато 
субектът иа съществува, тоаа а к

утрото - 
тромоос ч». д - Системата никога няма да с< 

сама. та ще продължи де върши т< 
което върши. Тъй че мо лявата съп| 
•аа дори минимален контрол върху 
си струва; изглежда, съществува ия 
рост на историята, когато мво явиск* 
шим иощо изключително значимо, а 
тат просто долримасама системата да 
горезумна Поела но може да со л| 
на система, мо та самата на а готов

И. Д: Значи ли това. ча интелектуалецът са 
превръща а експерт!

Ф. Д: Ние ма сме окопартж ние имаме мие 
Експертът а част от счстомата, в Америка 

той в иа висока почит; жттолактуалцито нямат ни 
какво змачомиа Днес информацията вече ча а 
м«д*я*дуална приоиласив. тя е част от система 
та. О1 нейното функциониране. Притежава в на 
индивидът инталаитуелац, а цялото. И това съз 
дааа съвсем друго отмошомиа към експертното 
познание от това • миналото, когато отделни хо 
ра или групи сд имали достъп до знание, до 
.оато никой друг няма достъп. В новия компютм 
зирм саат можа да ти бъда отказан достъп до 
знамкато, ио тоаа пак а нещо публично, поля

Д • па подкопава ли тоаа самата индчвиду 
алчост иа индивида! А може би изобщо трвбва 
да се откажем от понятието .инУВлактуалвц-!
• Д: И все пм ина сме амтелектуалци! Не 

разбирам какао искате да кажете: дали, ча тра 
бва да извършим самоубийство, решавайки да 
престанем да бъдем интелектуалци, или ча 
историята ща *заърш* тоаа с нас. Второто еа 
межда вероятно, обществото има нужда от 
техиоирагн. Но винаги що има хора. които са иа 
доволни от състоянието иа нещата и те ща бъ 
дат .географски" опраделими като имталоитувл 
цн Поспа това много зависи от страната. На би 
ва де забравяте, ча САЩ са по същество ант* 
иитепемтуална култура В страни като Фоаицчя 
или Китай ролвта иа ю«талактуалцита винаги а 
Биля основна и да защитаваш интелектуалците 
■ли да оплакваш тяхната смърт има съвсем друг 
СМИСЪЛ

И. Д: Понятието за иадсиолстао ми са вижда 
възлово Сам еча писахте, че а съерамаимия раз 
вит свят властта е невидима, неизброима. Пи 
твм са защо трябва да са бориш с нещо, кое 
го дори иа можеш да идентифицираш, с един 
призрак, който сам проацираш зад свата При 
това ако са замислите, недоволството иа ичтв 
•актуалцита а богатите страни а доста по-голя 
ма. отиолиото на интелектуалците а бедните 
Ами ако това а просто една игра на самотиждо 
стваиост, ако недоволството иа миталактуалцита 
цел* преди всичко да възпроизвежда тяхната 
собствена (интелектуална, надоаолствуаащя) по 
>чц»я в обществото!

Ф. Д.: Можа и да а така От друга страна, съ 
ществува едно саатоаио нараявнетво, при иоато 
нашето богатство в САЩ е придружено от ми 
зврхя в други страни, изтезания, извършвани от 
мести* върхушки, които нашето правителство под 
креп«. военни интервенции и асааъзможич та
кива ивща Това ни връща към пробламв за 
изобразяването в постмодерната ситуация Ние 
зиаем за тази иаща иа от собствен опит, а кос 
ве*о По принцип информацията, която получа 
■аме, е вярна, аз ма смятам, ча живеем ■ няяа 
аьв Бораесое оазиах, къдато някой а измислил 
’ре«»я свят Въпросът а трябва ли да отхвър 
*>м тази информация от втора ръка, информа 
ц»я'а нв медните, да на • допуснем да стана 
чест от иашнв автантичач опит, да в обявим зв 
мъртво знание и да действуваме адмиствано нв 
базата иа иашнв собствен жизнен свят, в конто 
■яма аоифлкяти с полицията и прочие, или тря 
бял като интелектуалци да са опитаме да свади 
и*м а себе с* тази иаща!

и Д: По този въпрос сма на адмо мнение, 
В"ждвте ли Третият сеят е отвън, можа дз 

бьде Я-ДЯ* обективно Проблемът възниква, ко 
гато западният имталактуалац почна да рефлен 
■ *ра аърау собствената сч позиция Има яещо 
гротескно а тоаа американският философ да раз 
съждеве вързу злинита на консумативното об 
щаство. а неговият съветски колега с иатърла 
п*е да чака края на конференцията, за дв се 
спусне иьм супермаркет

Ф Д: Първото нещо, което трвбва да напра 
а«м. а да осъзнаем тази парадокси.

И Д: Ето ек оща адкн парадокс западчита 
ии^ялектуалци, които търсят контакт с «орв о> 
б-яш-я източен блок. обикновено са с лява по 
*и'*«асяа ориаитеция (десните изобщо ие ■■ 
с«»»вт ва лълчоцемн* «вееше■ същества); обрз 

-зточкмта, които търсят мочтакт със Зала 
а* яияа/и св бил* десни по европейските

щинска утопия. И даете са варни... На Изток 
вие, изглежда, на виждате единия аспект, не ви 
мдата цяла една страна. Ню Йорк е джунгла..

И. Д: Тоаа. коаго казахте за тази междуиа 
ррдиа еротикд ма смущава Виждате пи, в Ялта 
Източна Европа беше продадена на Съветския 
съюз; през всички тази годтщи се намнраса ле 
ви интелектуалци, които хвалеха нашита рами 
ми. критикувайки своите собствени .поглед 
мата Изтока, хората там са равни, работчнцита 
получават колмото професорите" и пр Тази «г 
ра иа пралъстхаанв всъщност спомогна та дъл 
голотиато на най-дивашки диктатури Та и-а 
бяхме използувани като метафори!

Ф. Д.: Ща повторя, международните откоша 
мия винаги действуват по този начин На зчаа 
дали това ма смущава, ио такива са пре«*лята 
на играта. Освен тоаа недоразуменията по огио 
шаниа на Съветския съюз изиграха една опре 
делена позитивна роля на Запад — в работни 
носното движение, в критиката на обществото 
Дори и по-скоро, когато цялата работа беше по 
чиала да се разпада, съветската политика играе 
ша важна роля — та лодкреляае всичките спра 
аеДЛиви каузи, Виетнам. Никарагуа. Ангола. Ку 
ба (нещо, което иа можа да, са кажа зз м* 
тайцита).

И. Д.: Всичките справедливи каузи!
Ф. Д Е. мома да са направят уговорки за 

Афганистан . Въпросът а, ча Съветският съюз 
играеше ролвта на противотежест ма американ 
ската империя. Питам са кой ща играе сега 
тази роля иа противотежест Та тоаа а само за 
челото, представата си го: свят бвз алтаркати 
аа. . Нашита приоритети са винаги дама. шай 
яът иа Кувейт а ослепителен пример за нашата 
подкрепа иа демокрацията В «звастаи смисъл 
какаото и дв ставаше в Съветския съюз, то мо 
маша дв играе положителна роля поради самия 
факт, иа беше алтернатива

И. Дз На бяза ли такава алтернатива раз 
личните движения като зелените и пр.!

Ф. Д: Та са повеите сМад 60-те години... Го 
ае, ча съществува някакво пространство изяъи 
системата, винаги вдъхва увереност. Леещата, 
искам де кажа, ме семо яростното комунист-че 
ско крило, ио и социалистите в нашия гм*съл 
на думата, бвха иеистика деморализирани от 
лссяедиита събитие те зиаева. ча иомеимла 
турете а корумпирана и ча раиоиля късно шв 
бъда свалена, и аса лак са медаееаа, «а с«ст« 
мата можа да еволюира, защото. казвате см, все 
пви съществува социализъм. И сега изведиъм 
вече няма нищо. Как мома човам дв се вдъа 
иоеяее от порежеииаю! Лквицвте яиняг* п тър 
лвле поражение ие Зепвд

Ик Д : Не и не Изток за жалост Олроккм нв 
смятате ли, ча всяка лява сила, дошла на власт, 
би извършила същото, което извърши Ле<и(! 
Искам да кажа, на беше ли грешката иа бил 
шаачиита «маиаитно свързана със самия ««в 
тип мислена или биете л отдали на яъии -*■ <Ва 
кгори/

Ф. Д-: Никой иа предполагаше, ча социализ
мът ща бъда установен в неразвита страна Ап 
ри ори според самата Марксоеа теория »ази п 
бота беше обречена иа провал и ако лрзаалит 
стана факт — «амее -ма тук за чуданз! Гп

Психологията на 
и полукултурата

тълпата
лрадмозкдаха избуаванато иа Гражданската аой 
иа. Все оща ли мислите така!

— Има известна разлика. Тогава едни групи 
та протиаог.оставваа на други групи. Днес ие 
са знае кой срещу кого а Война обаче има 
между различните нациоиалиости. Между азар 
банджаицита и арменците тя а ужасна.

— Какво би могла да направи културата. >з 
да подпомогна един процес иа умиротаорваа-

иасюи«*ао уоамдаичато. «а гусиа принадлежи
■а Европа ■ само иа Европа. Византия беше 
Европа, а нашата култура започва оттам От 
Византия, от Скжщинааия. от контактите със 
западните «раи*. И Кмеа. и Ноагород се неми 
рава иа мпад и като столици ■ омраза огромик 
рааа Дс трткидесатив век Белтийсио море са 
<яърав«.>а със Средиземно посредством гоаа 
мие търговски път. който осъществхваше ко* 
тактита *вжду аарвшта и гърците.

Преместваното иа столицата а Москва а 
ара«* от татаро-моигооското иашас>виа Но яад 
«ага щом народът са освободи от маиголско- 
»о владичество, дар* Ив» Грозни тмрачииъ 
• търси мраз осиоаааачато на Арвдигалск лътя 
из комтав* с Аигмв&

Да си припомним, ча Петър I по време ма 
воина премести столицата ма опасната запад 
■ « граница Тоаа е една крачка, ковто смятам 
за тясно свързана с традицията на руската 
култура. Новостите, аъвадечи от Петър I са нз 
раз «а руската иулгура от XVIII а . ковто е 
барокова култура в широк смисъл. Бвва баро 
кови «а само архитектурата а «а»кета, но и 
к.дивидът от еловата Петър беше типичен 
прадстаъитал ма тазм. култура, ковто са смесва 
с онази западна класическа куатура беше 
а«арги«аи активен. прот*ввра ит.

— Мицга са «оаорм >а раяигиазиово възраж 
дена в Русия маиар че мнозмиа го смятат зв 
въвъраиестио яеараие Какво значение придава 
те ви» на възраждането на рали/нозното чувст 
<0*

— Не а съвсем «очно да са говори за рали 
грозно въ «раждана Просто преди вората са 
«рввуяахв да кажат ча са вярващи и дв поста 
в*т верижката < кръстчето. Преди много тоди 
и*, по време на Втората сватаана война срещу 
мен миъееша самотна ме*з. Виждах в всяка 
а» чер дв изважда една кутийка «ъдато дъо 
ь еша иисии е С* Мелеше си и поспа затваря
ше кутийката. Стравуваша са дори да окачи 
чивиите а собствената с* став В преброяваме 
те, което ба направено в еловата на Сталин, 
са задаваше въпрбсът, дали праброамкат аввр 
вещ «як "• Д« <• отговори утвърдително озмв 
чешеше ча ща са стигна до репресии Затова 
се драъ>в котето са еазвв. ча народът а под-

Акад. Лихачов 
за днешното 
състояние на СССР

Известимвт съветски историк иа културата В4- 
'одишиивт академик Дмитрмй Ливачоа участву
ва в комфарамций на гама .Проблемът за иа 
циочалностита а СССР*, проведена неотдавна 
в Рий ло инициатива иа .Мондо оларайо" 
Гой ба любезен да отговор* иа накои въпро
си. з •дадени му от представителната на в. »Ум« 
та" Иоламда Буфалмми

— Показвам му проекта иа един апел. кой- 
’о предстои да бъда обсъждан — пиша Йолаи 
да Буфалини. — Той започва така .Разпада ли 
са една от най-голамита империи в историвтв!" 
Съгласен ли сте с гази формулировка!

— На съм съгласен Не можа дв са нарече 
разпадане а включи талии в т преход, който пре
живяваме Това а твърда пресилен израз,- раз 
гаденето вече означава смърт, доевто ние при 
състеуваме на раждането иа нещо ново. Да са 
говори за разпадане, означава да са даде отри 
цвтелие характеристика на онова, което са из
вършва. Напротив аз съм доволен от нвзавис* 
мостте на Естония на Литва Латвия; бих са рвд 
вал и не независимостта на Армаяив. ако иа 
се страхувах зв нав. защото а обкръжена от 
исторически враждебни народи Бмх приел * 
независимостта на Средна Авна. От друга стра 
«а. виждам (|радвч*в>а иа руснаците, които 
живахт а републиките. Та иа бива искали да 
ги напуснат. За тях в Русия няма дв има жили 
ща и ние иа разполагаме със средства, за да 
ти построим

— Какво мислите >а присъждането на Ноба 
шаете награда нв Горбачов!

— Това а важно на първо место, зв нас го 
реди вътрешното положение в страната. Между 
нарадиквт престиж ма Горбачов а неоспорим, 
доквто има много трудности вътрв а СССР 
преди всичко а икономиката Пожелавам му дв 
»и праодолаа. вещото няма кой да го замести. 
А Горбачов а намерил аариив път

— Преди няколко месеца казахте, ча емтуе- 
цивта в Русия аи нвпомив месеците, които

— Функцията нв културата а много вазвиа. 
От нов зависи да се успоковт емоцивмалиите 
итблаци. Хората ма културата иа подкрепят амо 
ционалнита пожари. Псияологивтв на тълпата 
обаче в израз на една полукултура Гсва са 
вора. които ммат глави, пълмн само о» адпаг 
«рача с мозък. Гоаа а ммого опасна психояг 
гиа Затова миела, ча в иасоящата ситуацив 
ювбвв дв са разчита много иа виталаитуалца 
та.

— За тази душевни със*ов«ив дапримасв* и 
ичономичаскита затруднения!

— Ужасно а. когато масата вижда празните 
магазини, докато някъде а една друга страна 
или з близък район в магазините са намират 
всич«ц «енсуматами блага А> иа са боя о> 
глада, изстрадал съм го по време на Грамда* 
гката война и в лагера и след лагера праз 
1933 г. . когато родителите ми гродавава по 
сладните златни б*жута за влвб в масло На 
ираа аа пражиаах обсадата ие Ленинград. Ма 
га страхувам от глада мо хората са с»рахуват 
Чгрвахя. ча имталиганциата а по-устойчива от 
обикновените вора. Ед-м истински иителе«'уе- 
ллц я а гробламчта които га ихмъчввт диас 
са провавав по по умерен вения Моралната 
«кла прави вората » физически по-издръмли 
ви; такъв баша меат опит и граз обсадата на 
Ленинград.

— В извезвеииате си иа яонфаранцивта и в 
спор с колегите си. които са страхуват от еди 
«името ка Запада, подчартававта факта ча рус 
кита столици често пъти са били • редова, ка 
миращн са иа западната гр»*ца на страната 
Защо придавате такава важност иа този истори 
маски факт!

— Много важен а защото истинската култ/ 
Ов а смесица от различми култури. Културата 
■•а мото да са развива в изопацив Когато са 
поставя въпросът за принадлежността нв Ру
сия към Европа ипм към Азия вз израива*

които 
в общо,
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Разговор с доктор
Асен Игнатов

Асен Игнатов • роден през 1*>1 година в Шу 
мен. До 1*72 годни*, когото маяусме Българиа 
• работна като преподавател во фявагвфнв ■ 
СУ -Са. Климент Охридски** (отмъдето о етстра 
иеи през 1Н* годим* след излизането от почет 
не аоохгата му -Тъга п пориви на ееожата‘1 а 
свод това като научен съ трудния в Иястигута 
во философа в към БДИ.

След 1*72 година работа последователно в 
Католическа* варгитет в Луяем. Бедгмв. и в 
Иистнтута за изучавано иа Средна Европа е съ 
щмя град. Защитава докторат по философии. От 
1*М до 1**0 годни* работи като редактор в 
българина отдел иа Радио ..Дойна вале ’ а 
Киоли.

В момента доктор Асен Нгматое работи като 
научен сътрудник във Федералимв институт за 
проучваме ма мзточмоееролейскм и междуиарод 
км проблеми. Хонорувам доцент е в академията 
-Густав 3-верт в провинция Бадем Вюртеиберг. 
Автор е иа книгите:

„Хакдегер и философската антропология" 
|1*7» Г.)

„Апории иа марксисткото учение за идеология 
та“ |1*б4 г.|

„Психология иа комунизма“ |1*В5 г.|

— Господни Игнатов, революционните процеси 
в страните от Изтечи а Европа веровтио са една 
от май-сер-ознмте проеокяч» към философската 
мисъл. Източна Европа ся бе изградила своеоб 
разен щит срещу блоковата идеологив 99 Зе 
пад. Но в този щит ввио имаше в пробокии, до 
вели в крайна сметне и до срие

— бнв цитирал думите ие едии голем. блестящ 
философ, при тоеа източиоевропеец — Лешек 
Колаковскм: .Идеалът ие тоталитаризма ме мо 
же никога да бъде иапълио постигнат.“ Това е. 
така да се маже. налудничавият идеал иа опре 
долея кръг от дори. Но волното и де се ств 
реят те. действителността остава зад съвършен 
ството иа тоталитаризма. Лешек Колаковскм да 
аа един пример: Дори ако всичко е засекрете 
мо, ако есичяо е е тайна. както беше при ств 
лнмската система, асе пак този. който създава 
секретите, който създава тайната, требва да аиао 
какао е истинското положение. А това е вече 
червеят иа разрушението иа тоталитаризма. Аз 
бмж казал, че по силете иа един механизъм, 
който име ие познаваме напълно, веело нещо. 
в това число и обществените системи, се иззе 
блаат. Просто с течение ме времето иелреже 
името престава да бъде толкова силно. коляо*о 
а било а началото. Както тетивата ма един лък 
ие може де бъде вечно опъната, както еойми 
кът ие може де стои вечио е стойхе .мирно”, 
така а краа иа краищата и една система оста 
рваа, изхебваа се. започва да отслабва. Първите 
компромиси макар и миикмалии, които комучи 
етическиет тоталитаризъм иалреви след време 
мете не Хрушчов със зеледимте ценности. при 
доС-ха свое вътрешна логика, започнаха да са 
развикат, да се разгръщат, да стават по-гопами. 
В крах иа краищата въпреки всички обратни, 
регресивна движения. това се наложи. Но окон

чатрлииа механизъм можа бя ма мас. хората, 
ме е дадено де постигнем.
I •

В такъв случай как изглаждат в контекста ие 
неизбежното вече европейско единство пробле 
ммте зв лъжата и вимета иа Източи* Европа за 
издигнатите стани!

— Тоеа са огромни проблеми, мо те също 
имат своите два стремя.

— Равбхфа се, без дълбокото осъаиеееие иа 
вината, което носят всички източноеаропейци. 
всички вие, включително и всички мие. които 
по-рвно яли ло-късио сме се обвеяла против 
■вмумивма и сме се борили според силите си 
срещу яете, вимета иа всички мас е несъмнена. 
И може би едно от иай-цеините неща е готоа 
иостта да се види тази ахна. Нааремато Солже 
иицин съветваше всички съветски граждани: ако 
нямат силата да бъдат активни борци против 
гослодстауаащата лъжа, поне да ие участват а
мед Да оказват лома пасивна съпротива иа лъ 
вита. Поми да иа ръкопляскат по събрамиата, 
иа които се говоркт глупости, поме да ме под 
писват резолюциите, а които се искат безчоаеч 
ии и лъжливи иеща! Всичко това сега даде свои 
те плодове. Процесът, бих казал, ма един огро 
мен катарзис, който сага е обхванал Източна 
Европа, а миого важам. Но все пак иа требва 
да са забрава едно: големивт руски поет Тю» 
чев казва, ча исткмата. когато е казама алоб 
ио иогато а казама с омраза, се превръща е 
лъжа. Днес име ие можем да си представим, 
че цвла Източна Европа трвбва да се вая пред 
и в какъв морализаторски съд, че трвбва да за 
почна безкрайно шествие иа каещи се хора 
Към големите достойнства иа демокрациите при 
-един— освен желанието да са види истината, 
и това. да се откажеш от лъжата, примадлв 
жи оща и толераитиостта, великодушието, жела 
името да са прости. Разбира се, виновните трвб 
вв дв бъдвт ивказвни То трвбва да се само 
накажат чрез свовта съвест (ало могат). Но би 
било лошо ако в момейте общественото разви 
тие са правъриа в мввакъа морализаторски. иа 
прекъснато заседаващ трибунал.

— Промяната в мисленето иа източмоеаропее 
цв — какво е ивйиото отношение към процеса 
иа европейско единство! Отношение ие причина 
или иа следствие!

— Трвбва да си спомним едмв много компро 
метираив думв — диалектикв Обикновено мога 
то са каже .диалектика”, са имат предвид со 
фистичмите трикове иа комунистическата пропа 
гайда. Една евтина дума, която са велаа иа все 
ка трудна ситуацив. И все пак диалектиката иа 
е само марксистка, диалектиката заслужава по 
аече уважение. Затова бих казал, че отговорът 
тув е типично диалактически. Промяната в мис 
ламето иа източиоавролейцита е една от лричя 
нита. ио и следствие от общоевропейското едни 
ство. Несъмнено съзиеииато иа източмоеаропей 
цита трябваше да се промени. Амарихаисният 
политодог Фуковма казва а своята блестяща ста 
тия «Краят иа историята” хямого точно, че без 
промвие иа съзиеииато ие може да настъпи ии 
каква историческа промяна. Ако не са е про 
мамило съзнанието иа мзточмоеаролебцита. а то 
ва »<ачи, ако източиоеаропейците ие бяха пре 
станали да се страхуват (вещото това е иай-елж 
мата промяна), разбира се. иямаше да можа да 
се ррнрр ле разрушаааяето иа бариерата, до 
ляща даете части на нашия стар коитмиеит. Но

от друга страна, иаточиоевролейците имат още 
миого да учат, за да променят действително 
своето съаиаиие. Да го направят роливалемтмо. 
плуралистично и истииски иатоталитарио. А то 
яв иа свой ред ще дойде от общоевропейското 
единство. Така че причината и следствието тук 
сменят местата си.

— Казвате .иаточиоевролейците престанеха 
да се стрехуаат”. А как свързвате преодоляое 
мето ма страха с настоящия исторически момент! 
Все пак трябва да е имало някакъв стартов из 
строя в този процес.

— Вие ми задявате един въпрос, който е ма 
ключителмо труден и иикой ие може да даде 
точен отговор иа причините, водещи до лромя 
мата а мисленето иа вората. Езиковедите дори 
ие змеят каква е причината за развитието ма 
един език. Така да «е каже. всички сме повече 
или по-малко безсилни. Ние можем да опишем 
нам стана промяната а мисленето, как изчезна 
страхът, ио какви са причините, ие можем да 
кажем. Съблазнмталио е да приложим едии био 
логически модел — просто дойдоха нови поко 
ления, нови генерации, иа които (немците имат 
такъв израз — страхът им етби а костите)... е, 
добре, на тези нови поколения страхът ие стое 
ше в костите. Може би вещото та ие бяха пре 
живели терора. Не бяха преживели истинския 
ужас. Това, което знаят младите помоления за 
времената иа Живков, това е, ако смея да яа 
*•. детска игра в сравнение с времената иа 
Сталин и Мерванкоа. Може би това е естество 
мото отслабване на системата, която намалява 
терористичния ужас, - което на свой ред прави 
хората по-смели.

Какъв е според вас най-опасният комплекс, 
който хорете от Източие Евроле ще трябве да 
преодолеят по лътж си към европейския начин 
мо мислене!

— Вероятно имате предвид комплекса за ма 
поценност на източмоевропейците, ио аз ме бих 
казал това. Бих казал по-скоро следното: съзна 
името иа човека от тази чест иа Европа е само 
полусеободио. Той амае, че комунизмът е нещо 
лошо, но в много отношения мисли като кому 
иистмте. Само че с обратен знак. Имам предвид 
преди всичко съветския мечия иа мислене По 
ради естеството иа моите зеивтия имам кон
такти с много съветски интелектуалци. Струва 
ми се. че те мислят в комунистичес
ките парадигми, мо е други стойности Аз 
б-я сравнил мисленето иа из:очио«вропейцч- 
те в много слухаи с алгебрични формули, а 
които сега се влагат други постоянни стой 
иости. обаче променливите остават неизмен
им: формулата си остава една и съща Много 
от хората говорят например против комуниз
ма. ио всъщност възпроизвеждат комунистичес
ката нетолерантност. Много море говорят за дамо 
крация. моме могат да разберат, че демокрацията 
това е търпение, изтърпяване ма този. който 
не ти е приятен. Миого хора казват — ето 
какао се промени: положението е лошо, сто 
панството ие върви... И тоее е тека. Но те ие са 
разбрали, че демокрацията ме означава ио 
премеиио щастже. Демокрацията е просто 
един минимум от политически свободи И НИ
ЩО повече. Следователно бих казал, че в Из

точна Европа не е хючезиаао очакването, че 
трябва да ххестъли времето ме мвяеиео щаст
ливо и безпроблемно общество. Тези схема 
е много здраво закрепена а съзнанието иа 
хората. И според мен това е иай-моеариото. 
яоето комунизмът остави. Много хора кв ис 
кат да приемат, че иа човешкото съществу
ваме е присъщ известен трагизъм, нещо дра 
метичмо. Никаква демокрация ио може да ии 
направи мито богати, мито щастливи. Тоеа е 
друг въпрос. Просто бих мазал, че този 
здрав, пеоммистичен реализъм, тека саойсг 
ван за западния човек, есе още липсве иа 
източния европеец. Например България от 
преди девети септември 1*44 годиие, която 
еа си спомням миого смътно, ио есе пак сисло 
мием, беше друга. Тогеввоще е училищата ие
децата се давеше де разберат, че име бедки 
хора орачата. че име нещастни. старци... 
Спомням си уводни статии във вестниците, 
които завършваха с размисли за вечните 
проблеми ие човека.. Просто възпитанието 
беше по-различно е стара България. То уче 
ше човека малко и на това. че земята е и 
място за страдание.

Чоеоя, който е преминал духоемия пубер
тет, трябва да знае. че сватът ме може да 
(гама съвършен. Точно това много хора, мои- 
ю ме се вече комумисти, ие искат де резба- 
рет.

— Вие сте чбвек, който познава балканската 
мародолсихология. Как според вас всички те 
зи световни проблеми ще се отразят иа бал
канския човек и ■ частност иа българина!

— Между Балканите и останалата част на 
Европа съществува това. моето на съвреме
нен психологически език се нарича комуни- 
кецчоиии трудности, трудности иа разбиране
то. Западът ие разбира Балканите, Балканите 
ие разбират Запада... Като човек, който е 
живял и на Балканите, и иа Запад ез имам

възможността да видя тази. нека така е иаре 
ка. траг и комедия.

От далече погледнати. Балкаиите иагеевк 
ват иначе. Западииет човек често е склонен 
да са очарова от Ваякаиите- Той ги намкра 
за миого жиаолисии. миого живи. Смята, чв 
ив фона иа тукашната студенина в отноше
нията белкемеяате безцеремомчост м фвми* 
пиврност св нещо приятно. Като балкански 
чооеч българинът • склонен де вижда е За
пада някакъв рай на земята.

А и двете представи св едиекво неверни. 
Аз обаче предполагам, че тези комуиимвцион 
ии трудности ще се преодолеят само по едии- 
едииствеи път. А именно: чрез непрекъс
нати контакти. Трудни е балканската психоло
гия св също вечната двойственост и вечната 
игра която характеризира балкаиското поае 
данна. Съзнанието да си оставиш аииаги вра 
тичка. да кажеш нещо. оз което можеш де 
се отдръпнеш, да можеш да извадиш от еди 
иив джоб оправдателната, а от другия обаи- 
иителиата присъда.. Тази същност, възприета 
от Ориента, от турската психология, затрудня 
ва миого контактите със Запада. Неговите 
представители доста често ие могат да раъ- 
берат какво всъщност мислят техните б«я- 
«аиски партньори. Но и а това отношение 
съм оптимист. Не забравяйте, че едие голяма 
чест от Балканите бвяа миого близо до 
Аяфро-Уигарската империя. Следователно, 
известен мост между маиталитета и психо
логиите ие е изключен. Но ме биеа да се 
хранят <ой знае какви очаквания. Развитието 
ив Балканите е проблем иа десетилетия. Ре» 
бирам нетърпението иа хората там, ио дейст
вително е нужно да минат десетилетия. Съз 
иаиието е като старото яиио. То трябва да 
отлежи, за да добие истинския си аромат. 
Сега все още всичко кипи и... предстои.

22 ноември 1**0 г.
Иъоли

Разговора води СПАС СПАСОВ

н

Първа сцена
г,кР»" редактор: Ние сме пред прага иа каче 

рвеио различно от досегашното културно разви 
Мома дд са каже. че влизаме а иояа кул 

турна ситуация и си задаваме въпроса, как и
дали въобще България ще съществува в иее 
Т. е какво щв става! Може би трвбва де аораз 
съждаваме върху характеристиките ие нашата 
к/птура »ли ако меката, иа българския дух. Вие 
имате иитаресм изследвания върху особености 
те иа езика отразени а психмкате иа нацията и 
обратно

Теорпя Гачее: В културата им* две основни 
страни творчество и реализация В различни 
те райони творците живеят в различим темпо- 
ритми Ние в Русмв с иейиите огромии размери 
и като лростраистео. и като време сме сенки* 
«и с бавен ритъм иа прожяиа Русия е сгреиа 
иа «дааечиото действие” Затова у иас е нор
мално човек де живее и твори зя .чекмедже
то* Да ляна и дв оставя иа масата иаяисаиото 
за годния и десетилетия Тека естествено днеш 
иет* съветска периодика и литература стане въз 
кръсгааща — дочетат се аебреееиито и аапта 
жито В Русия творецът, за да получи право ив 
публичност, трябва да премина мярата иа отвъд 
иостта. Още не е издаден Феоржисмм. Бердвее. 
едва сага излизат Пастеряжв и Платоиоа Тежим 
те творби следователно виждат бял свят след 
50 годния или след 30-40 Тогава защо ез да 
си навирам муцуната в печата, когато съм още 
■ие. Седи и твори! Ако напишеш нещо достой 
нс. след коте умреш, ще те възкресят и ще ос 
таиеш е културата Това е принципната ситуе 
цма на творецо е Русия и особено в Съветския 
съюз Напускаш социалното време и заживяваш 
е свое сам си го съадааеш По принцип в 
Русия ие се цени животът, е смъртта и аъаиръс 
кажето Моята съпруга Саатлаиа Симеонова из 
даде големия руски »яяост»ф *нъдорое виее

•и

те го. напи! Ногопте главна идея а възкръсва 
ието иа прадците. Геииалма мреастаеиа нагла
ся Но човек, за де възкръсне, трвбва де бъде 
убит ИЛ- да умре Неслучайно в Русия иай-важ 
имат празник иа е Рождестаото, а Пасхата За 
нейните биоритми това е естествено. Дори 
Ленин цитираше Харцен. който твърдеше, че е 
Ртсия цели десетилетна отделят посева от 
жътввте Значи нужно е миого време, е докато 
то мина. все ще умре някой. Той е посял, ио 
ще жънат други.

Б България ме е така. Бъкгармиът е жилав, 
ж-зиеи. гъвкав, устойчив. И той бързо ща се 
оправи Докато ние гинем в блатото с поколе 
и«в. вие асе иякек ще се измъкнете. Българи 
нът си гдада кефа и иска де се настаня иа 
служба, къдато дв си прекере добре времето. 
От друга стреме, той е реботлие и когато види. 
че от службата ме може де се прехрани, ща се 
заяоеи за търговийке. ще си спомни ивкой зв 
иаят, ще вземе парче земя. И пак ще се опра
ви. Българинът, ако ие се реализира аедмвгв 
погубва своя талант Той • човек иа .близкото 
даАстаие* — импулс, отговор Можа би това е 
свързано с плътността на населението. В Бъага 
рия всички се преплетени, познати, съседи и им 
пулсът веднага отеква навсякъде От друга стре 
ив. човек иа е така вътрешно свободен от дру 
гм1в. Например вашите поети непрекъснато пи 
шат: ^Не мога без хоратеГ или .Сърцето ми 
бие за хората!" А Пушкин казва: «Да зависиш 
от царя, да зависиш от иарода — не е ли есе 
едно!” И наметни* царят е високо и далече. От 
него аз мога да се скрия в саба си. е семейст 
аою см и там да си пиша. да мисля, да са за 
нимааам. да чета Достоевски и да слушам 
Ба* Значи от церя човек може да се сирме и 
дв има вътрешна свобода, ио от народя не можа

вората те намацват като мухи. Когато идвам 
в Бъагерие. полудявам -> човек ие може де 
се скрие Няма уединение, няма тайна Всички

(Камерна драма)
Действащи лица (по случайност):

ГЕОКИЙ ГАЧЕВ. руски литературовед, изедедо 
сетел иа диалога между плътта и небето строи 
тел иа нови космогони. <ки иа героичен бъл 
гарсп баща

ПЪРВИ РЕДАКТОР 
ВТОРИ РЕДАКТОР 
ТРЕТИ РЕДАКТОР 
ЧЕТВЪРТИ РЕДАКТОР 
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

МЯСТО НА ДЕЙСТВИЕТО: Кабинетът ма гдав 
иив редактор. От начало до край действащите 
лица седдт, вивт унекм. подарено от унгарец, 
пушат и ра>гоеарвт.

ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕТО: Пърене» май след 
10 ноември 1*1* годни*.

ПЪРВА СЦЕНА
е което Ганев се плаши в| хората 

ВТОРА СЦЕНА.
а което Ганев см представа наша < две дъна 

ТРЕТА СЦЕНА
а което Ганев хвали и обижда 

ЧЕТВЪРТА СЦЕНА,
е каете Ганев ка цитира апостол Павел 

ПЕТА СЦЕНА.
а коато Ганев <е чуди къде да пласира бълга
рина

ШЕСТА СЦЕНА
а коато Ганев настоява Тодор Живков да стаие 
научен сътрудник

СЕДМА СЦЕНА,
а воатв Ганев е иа път да се разсърди

питат: какво ще лромш «ли коте ще седнем да 
побъбрим Затова ече имате много добре из 
резени малки форма на литература - разкази, 
памфаатм. хуморески, мо ае дългм форми, как 
то казват индусата. требва дълга медитация и 
уединение

Ето ез съм човек чедо иа застоя и целият ми 
творчески живот премина а тази епоха. Сега 
дойде динамично време - преустройство. . Аз 
се чувствам като дълбоководна риба. която е 
излязла иа повърхността, а край нея плуват 
дребните рибки, те вече лечвтет. А ез ме мога 
таке бързо де се преиеглася -- мели пиша 
.Фрески” (.Руският ерос” — 600 е»р.; «Аме- 
рикаиският образ на света” — 700 стр.,- .Българ 
синят Космо—Псижо—Лотос” — 600 стр.) — това 
св .гиганти". Сега вървят списвмияте, вестници 
те .. Аз правя проучване ие иецкоивлинте мач 
телитетя. както ги наричам «национален Космо— 
ГЧ-хо- Логос” — ивциоиелиатк култура, свърза 
не с тмпа природа, душевност и манталитет. Те 
>« мои работи ие можаха да излязат преди по 
реди идеологически причини — зе марксизма 
националното е опасно, той изисква иитериецио 
нализъм. Сега пък политическите проблеми сте 
яат водещи и отново се боят де пуснат нещо 
за националното И ето. еа пек трябва да потъ 
ив е своята .дълбока вода”, да се върна в свое
то скривалище.

Говоря првявлеио много зв себе си. но това 
е резултат от съветския социум. Дори много 
мои произведения св създадени е съавторство 
със съветската комаидио-едмииистрвтивиа смете 
««а Тв така притиска твореца, че не му дева 
•.■какъв друг шеис освен непрестанно да твори 
Тв*. въдете нищо не е възможно там асич 
во • възможно

Отново в
Втора сцена
в’ори редактор: Според това. което казвате 

излиза, че политическите промени няма да се 
отразет върху твореца!

Г. Г.з Как! Непременно ще се отразят. Аз го 
ворв за себе см. но има и по-различни творци. 
ио-Динаммчм* Сега е тяхното ароме — ма дреб 
нага ситуация, ма чувствените реакции.

Грети редактор: Бях чал някъде, че сте изпра 
тили свой текст ма Юрий Лотман, а той аи го 
яърнал. като казал, ча това не е неука, а наям 
предмет. Т е. еие създавате текстове с художе 
стоене ценност Не съм чел зе този .космос” 
— индийски ди. американски ли. зе който еие 
споменавате

Но тъй мди иначе тези интерпретации на иецио 
иалнив характер се лично ваши. на могат да се 
обвържат мито е Фройд, мито с Юнга. Намира 
та нвкамен свои географски. физиологични и 
психически особености, прибавяте към тях ме 
тефори и символи от литературата и таке гради 
те вашите построения

Г. Г.: Винаги тръгвам от природата, която раз 
гломдам ието текст, като скрималмте на Зави
та. Българи е е като чаша с две дъна, едното е 
обърнато нагоре, е другото надолу. Опитайте се 
да си е предстааитех дъното нагоре е Балканът 
е дъното надолу е коглоемната: Котел. Тракийс 
ката раенмма. Клисура. Широка лъка. Ако разчл 
тем българската природа като завет, който 601 
е Дял нв народе за да го изпълни, що откри 
ем, че Балканът .подхваща хайдушка лесен”. 
Тем отиват хайдутите, кората ма духе. извисени 
те, които теглят към Русия, като Ботев, като моя 
бащо Хората иа високата култура, не резу 
ма. ие огнените гриви и т. и. Това е Балканът. 
А надолу е чорбаджийската дъщера Коприещи 
це къща двор. чешма, бай Марко, битът кого 
произведение на изкуството, създадено от бъл 
герака. Това е култура на вещта общуваме в 
кръг Хората са един до дру». тясно е. лрятис 
кат са, любов. Ето това е сюжетът на България 
със своите две образа — хайдутин м морбад- 
мия. Но това е само мъжкият вариант Женски 
вг е «самодива в бяла премяна”, смях. вятър 
светлика, висини, Стоянка войвода и т. н А до 
яу е чорбаджийската дъщеря .Мамина и» 
ле Гергана” домашно и уютно всяка бъл 
горска жена е белязана повече или по-малко 
от това раздвоение, вещото тв е и майка а са 
х/ейството. господарка иа къщата, ио н сямод» 
ва вещица Елисавета Бегрвме име «екоае стихо 
творение

Ще усетим същата динамика, ако погледнем 
гезлолитичесми България е кръстопът между 
Биимия изток и Европа, Севера и Юга, шапа 
земя. която остава на своето място Тя никога 
ча се е разпростирала или поне това ие е ней 
нега задача. Задачата й е дв се развива по вергн 
каля и в кръг Докато съдбата на руския кос 
мое е дв се разширява

Първи редактор: И в юва разширяване той 
стигне дотук, разпростря се върху нашите еър 
хояе и лвдини. Как оценявате това влияние!

Г Г. То е много опасно
Моя принцип на мислене аз наричам космо 

софиа така както »ма «сториософия коато е

мъдрост на историята и ръководейки се от нев. 
аз написах своята първа работа зе ускореното 
развитие Там няма космософия. там име ието 
рнческн етапи. Преди 30 години ез обичах него . 
риете и всичко разглаждая от нейна гледна 
точка Но спед тоеа. когато времето спря. кога > 
то настъпи застоят, и аз спрях Престанах да ; 
сбмчам промените и историята и започнах да , 
обичам абсолютното, трайното

Н^ционапн-те мирогледи например св нещо 
относително константно а историята, влиянието 
иа Русия върху България е драматично, опреде 
лено от близостта на славянските култури и 
етика Русия винаги е подпомагала горното дъ 
но на чашата Тв питаеше хайдутлука, револю
ционерите. хората на високия дум. Но Русия 
въобще не разбира от охолен живот и от щвс 
тие Със сяоите гигантски размери, като наяла 
зе тук. просто заля всичко, заля го с бюрокра 
тически социализъм И България, която обичаше 
Русия като дух. не разбра, че заедно с него 
приема и този социален модел, който и остена 
чужд Защото. както казах, тя е малка и дима 
ммчиа Започна гигамтоманията. всичко да е ог 
ромио. заводи, ние сме първи навсякъде И 
докато разберете

Първи редактор: Бяхме погълнати
Г. Г.: Дв. погълнати

Трета сцена
Първи редактор: След като вече бяхме зеле 

ти от руското море. сега то явно се оттегля и 
започва да ни залива друга вода от Запад. То 
яа според вас добре ли е и как виждате връзка 
»а иа България с новото, което им чака!

I. Г.: Разбира се. то е прекрасно и иигерес 
но. Защото България е на кръстопът и трябва I 
да борави с реаличнн сюжети — хем < руското. 
хем със западното, с южното. < източното. с 
горното, с долното Те трябва да. се вливат а 
нашата и да се обмислят яъя висините. Съаетс 
ки социализъм, български социализъм — голям 
майтап, а! Ако трябва да говорим за западно 
влияние, това за мен са различни .космоси”
— германски, френски, италиански, английски. I 
американски И сега. разбира се. най-много иа 
влиза американският я цял сеят. Но Западна 6в 
рола асе лак има повече сили дя го преодолео 
С*С сво-ге традиции, със своя ерметокретизъж. I 
Защото америяеискете цивклиаеция е цивилизе I 
ция иа плебеи ма долното начало. А «орното с* 
го купува» о» Европа Айнщайн, Чаплим. 
Стривмисми. Раямаиииое Разбира се н те с» 
«мат своя Фокиър своя Хемингуей да не ги ' 
изреждам Но аз все пея твърдя, че амерчкяи 
ската цивилизация ие а аристократична вие ще 
м« разберете защото Българин беше лривлуле 
на от Русин и в нея долното надделя, появиха 
се Бай Ганьовци А Щастливеца. който беше { 
човек ма Балкана, беше сгазен е ония години 
Р.-лбира се мо напълно. Сега тази опасност се I 
пренесе в масовата култура Не можа да пуснеш | 
радиото, не можеш да чуеш благородна музи < 
иа. децибелите те оглушават и притъпеше» мозъ I 
иа ти. Но. разбира са. проблемът е е тоеа бъя 
гхрииът де намери себе см е този кръстопът на 
влияния. Той притежява скептицизъм, рацноиали 
зъ« критическо отиошемяо и предголагам че 

есиико ше се наред- добре
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Съвсем според вица едни 
българки, едик руснак и адим а 
шотландец пътували в един кораб 
към Българка и раагоеерали 
с капитана му Рене Магрит, 
който, беа да в ходил в 
страната, много добре а познавал,

Защо да наричаме свободата
Професор Дезмъид Маифоръи. директор иа 

мКолажа по маииджмъит и у прав л вина иа би вие 
са към Датоиомаи културен институт „София”, 
ръководи катедра во международни политни а 
ски и икономически отношения в Кеиммгтъи 
юнмверемти, Калифорния. специалист по Ивто 
ка и Запада, видаи съватолог, експерт по проб 
лемите иа превода и приватизацията. автор ма 
миого книги, както в областта ма икономиката и 
мениджмънта, така и върху връзката между 
икономиката л политиката {държавният тарори 
зъм. икономическите санкции). Той а главен ди 
ректор и собственик иа консултантската компа 
нви „Иитаркотииаитъл къисалтъис ЛТД”, члон 
ма Световната академия иа професорите за мир, 
активен бизнесмен. Женен а, съпругата му оча 
ква б Бирмингам 'дога, а .той ще работи одма 
година е България. Някои считат, чо си губи 
времето с мас..

— Какво ви пречи и какао ви помага във аа 
шета работа тук*

— Това, което ми помага, са българите, а то 
аа, което ми пречи, е българската телефонна 
мрежа, стачките и моят личен късмет. Предпо 
читам да бая попаднал « периода, когето стре 
мехът към демокрация е постигнал а някак 
аа степен саоата цел.

Означава ли това, че преходният период 
се отразява и иа вас, имате пи усещане за прес 
той ма гара*

— Определено — да. ио това е отсечка във 
времето, ковто стремете ви трябва да измине. 
Искам само да отбележа, ма днес вие имате по 
вече демокрация, отколкото иа Запад. Ще аи 
дам пример: зората отеъм изискаха оттегляне 
то на министър-председателя — тоае е куриоз. 
Двайсет и пет души еъе Великобритания поне 
кака оставката иа премиер-министъра и а полу 
•хижа. Вие имате повече демокрация, вещото 
вашата е израз иа желанието иа хората, а иа 
шета — ма институциите.

— Вие коя предпочитате*
— Всъщност аз предпочитам тази иа листи 

туциите, ио само поради това, че е по-лесие.

криза?
Великобритания има вече зад гърба си и перде 
да ма всенародното волеизлияниа и аз се чуа 
ствувам щастлив, чв съм тук, за да видя как 
България изаървява своя път към демокрация 
та, проправен от народа. Искам само, ако ми 
разрешите, да дам едиа препоръка иа тукашни 
те политици: а България всеки трябва да осъз 
иае, чв мв е възможно да св задоволят всички 
моря по всяко време, а само някои мора — за 
известно време. Народната власт лесно можа 
да премине в управление иа тълпата.

— Какао можете да ни кажете за стратегия 
та и философията ма оцеляването.

Философията иа оцеляването е в самото оце 
ляваие. Трябва да разчиташ иа силата си и да 
преодолееш слабостите си. Има миого хора на 
Запад, който може би не биха имали нищо про 
тив да захванат бизнес с България. Проблемът 
се състои в това. че те ие знаят къде е Бълга 
рия. Големият ви шанс виждам а това, че сте 
на кръстовището между Ориента и Запада. То 
аа е, ковто имате, ето го голямото предимство 
за оцеляваме. Вие сте единствената страна от 
източноевропейските, която има дванайсетмесс 
чеи туризъм в годииатд. Вие сте космополитна 
нация. Вие сте в състояние да търгувате с гър 
ци, турци, югослеаями, румънци, руснаци поради 
тоав, че св ви близки съседи. Вие имате аси 
чки исторически предпоставки, за да сто в 
състояние да търгувате и със Здладд Еддкстве 
нега причюта в, и там аи е проблемът, че аио 
не сте в състояние да търгувате със Запада 
по онзи иачмч, по който Западът иска да со от 

насят към него. Ако това се осъвиое. Балканите, 
няма да бъдат повече болезнена .подутина** 
върху главата на великите сили. За мен голя 
мото в тдзн страна в, че българите не позна 
ват думата .предавам се". Тоав означава, чв 
България има лояече шанс да оцелее, от.:ол

■ о»о аемчми други стрехи от И)то*ид Европа
— Крив СбГД ДВ пог пвДивм в бъдещ«?О. ВВН1В 

«В лрофосив пррдлолагд СЪС*ОВОаа«ТО иВ «ИХ 
стии прот-о»- Що >*'|4ан «и мост от ивхч 
ТарнмлМ см облм. от 1 МЙЦмОмаЛмете <и ида» 
т-фижвцмв1 Има «и р«сяоае М тоав»

— Само хорото СВ ■ СЪСТОЯНиО, ИОВОВ-С-МО 
кой Ги упровявва. ДВ МПВ ВЯТ ивциоматата Си 
характеристика, в за бъягврита тв • метрово 
иост. жизненост, достоверност. атрактивност Те 
аа СВ привявиатвлиито Ви качества. които мно 
ГО що ви ПОМВГВТ В ИОМТВЯУИ1В. Нашата погоеор 
ка казва .Мухите ие «ръмат ивд Оив тя. в -ад 
мада" Без дв продв-ждвм кай що бъда ком 
плвитувано вашото правителство, искам да по 
соча голямото богатство, което то мв трябва дв 
резпилаве — ИВКО бъЛ-ярииЪТ НЗВВИ своята същ 
иост, иваа бъде такъв, какъв«о в МиОго хора 
ив Запад мислят, чо българите са първи братов 
моди ив руснаците. Това мо о истина. Аигяжм 
рам со Лимио С твърдението. МО ТООВ О измие 
дицв Ав познавам добра руснаците н Съвет 
мие съюз и мога дв аи кажа, мо българите 
са много различен сорт хора. Що ви дом два 
примера: там съм виждам маса от пиан^ мщо 
то им а нужно да изаават по някакъв начин 
от тави трудна ситуация. Тук съм наблюдавал 
два неща, които характеризират населението вм. 
Тоав св мамите и аз ив преувеличавам — ко 
гето мамите иа адиа нацив са елегантни ■ стаг

нати, значи има надежда. Та: 
ра всеки западнем, попаднал 
че рядко съм яимдял някоге 
ме би някъде в тази страна 
редовно пиащ, ио работата « 
го прави вкъщи — .частно“ 
нация, която ме е впихнчеиа, 
вярвате в бъдещето. Жвиите 
те, е те ие свой ред се стре 
чароаат — това е страна с

м истина коистати 
у вас. Другото е.

българин пиян. Мо 
има някой и рруг 

а там. че той см 
Щом вие имате 

тоае значи, че вие 
аи вярват а мъже 

мят де ие ги раво 
бъдеще. Вярвайте

Вие имате голям принос в световната цивдлн 
зацма, дали сте писменост иа славяните, покръ 
етили сте се първи от славяните Нищо ие би

могло да ви спре, аио сто ток в ма -яц-х
— Какво а ммеиноте ви ва идеото иа <т"у 

рата иа съвременните българи»
— Трудон въпрос Неверно В томжо томове Ви 

со«а. колието "ри всека западна «иенлиаация. 
ио а разаиюха култура — та излиза от сърцато. 
I М от съзнанието Виждам ам като хора. <О-’О 
чувствуват, ив като зора. които разсъждават, от 
друга страна това овнамааа. чо за май вие сто 
именно онзи тип хора. с ао«то бих малак да 
си сътрудника Българинът на а пресметлив мо 
век. иа а дребнав, той а дълбоко иувстаителои, 
с чувство »а достойнство и именно поради то 
аа понесе лишенията. Той отчааио со мъчи да 
сложи свое отпечетъя върху света.

— Възможно пи а това*
— Разбира со, чо а възможно. щом а б-ло 

възможно а миналото. Соса аио имахте роеогио 
цив без кръвопролитие, бих а нарекъл «тиже", 
ио тв о много показателна.

— Мислите ли, чв хахтодоатуадочът мома да 
е истински революционер»

— Навсякъде интелектуалците мжсаат, ма имат 
отговори за всички въпроси. НххО ТОчМО СОТВ 
излизаме от периода «а .революция", иапозвавха 
от интелектуалци. Ме ат лимон опит ме «ара да 
права заключението, ма поаочото интелект у дл 
цн още иа знаят нищо Имгелектуализмът о ум 
стаена гимнастика. Във асимви смучем предпо 
мигам вДин емоционален народ защото Знам

иа какво мога да разчитам.
— Но творческата интелигенция име отм«зше 

ние и към чувствата. Тук може би се налага 
уточняване на понятието!

— Извинете, но за мен иитедевтуадец и «ео 
рец са две противоположности.

— Бихте пи ги изяснили тогава*
Творецът създава с духа и сърцето «, а

интелектуалецът е определен от съзнанията. Пре* 
цялото съществуване иа човечеството не сър 
цето, а умът го е мамил. Творецът може да е 
интелектуалец, ио не всеки интелектуалец мо 
же да е творец, такияа личности са твърде мел 
ко.

— Преджхитам «антестиге които еарее* а ие 
що Комунист да е, де де знахя, че има свое 
верую. Той <деме да грееш, не той заслушвах 
уяаяхемието.

— Кое е иаД ааягноте качество, което бъзге 
рииът трябва задължитапно да усвои, за да бъ 
дв приет а обществото на варемейемте народе. 
Качва е визитната картичка иа мениджърите, 
които оив подготвяте*

— На иея трябва да пише: етичен, коректен. 
Най-еажиете от тая е етичен, защото се чуест 
ауваш удобно, съвестта ти е спокойна Човекът, 
който трябва да уволни 500 души, е същият, 
който бави детето си през мощта иди гееи му 
чею с«ч накто ааа Машите сме вкъщи, ея-ща 
трябва да сме е не реботе и обратно.

Ние на Запад определяме нвй-мздмгнедите се 
фирми по това, < какао име се пояжуеат.

— Меко- яечестее според еес трябва де при 
тажаяа едни аисш меяидхкър, какъето е мими 
сгърът иа културата* Необходимо ли е *ой да 
бъде поет, музикант или да в админнетреттр*

— Нито едното, мито другото. Той трябва да 
бъде лидер.

— Квкео е лидер а обявена ме куятурете*
— Какаото е и лидерът във всяка друга об 

паст. Хората и беа друго се делят иа две а« 
дери и останалите. Водачът е този, който усв 
ща и лришава стойността' ■ качествата иа хора 
та. а водените се тези, които още ие са стигна 
аи до тази аозяцид

— Значи е въпрос иа а ги»» качества**
Не въпрос е иа чувство към явретд дали ги 

усещаш или ие. У вас има «оператори" иа чер 
мия пазар, които гледат само от какво може 
да са направят пари. Освен тях ■ тази страна 
жмееат и други, които се съобразяват и грижат 
за качеството иа живота ре своите съиародни 
ци — те се лидерите.

— Как виждате икономическото бъдеще ка 
мас-медиите* Сега те са а подям, ив ще про 
цъфтят ли. ще се селеяциоиират аа* Какао ще 
стане с тая до тря-пет години*

— Не ми задавате лвсии въпроси. Име две 
"одожеиая* дели източникът ма осаедомааачв 
* етичен или ив и дали е съзидателен или ие 
Тези мвс-медчи, която са асяичсяч етична • съзи 
дателни — ще процъфтят Тези, яочто лрести^ук 
рат със себе си, иезеаисиме от кеузатд кокто 
зящ-таяат, те ще умрат.

— Кои имат повече шансове, тези. конто от 
реяяеет активио събитията, или тези, квите зав 
мат неблюдатеясва позиция*

— Обективността навсякъде ще ръководи ус 
леха. Обикновените хора, такива като мас. ис 
кат безпристрастен аиалиа, ие желаят да слушат 
политизиранч гледчи точки Осеви ако ие з пряА 
аарнтелио обявено, защото а такъв случай »нв 
знаем какао ни се предмета Или обществото 
получеха имформацик. ияи са вкарва а една док 
трима. Ето това е голямата разлика. Това беше 
и голямата разлика между комунистическия и 
западния сеят. (бхформециата иа Запад се счита 
за свободна и след публикувеиего й оо-ната 
тъй идма значение дали консуматорът й ща пое 
тъпи с нея аитипраяителегаено или въобще как 
то реши.

— Нашето общество се иам^е а криза ие 
доверието. Съществува ли и местно предлисекио, 
мото, което иие, макар и иаиечз, да последва 
ме. за да преодолеем тази криза*

— Не. съществува криза. Има самоаиушечие 
за нея. Тя на а обективна а субектияиа.Сътаоре 
ма в. понеже а продължение иа 45 гвджхи сте 
мислили по определен догматичен начин, д св 
га аи се казва: мислете, както искате. Аз ие 
бих говорил за криза. Просто «секи българин 
трябва да действува така, че да ие причинява 
болка на другия, работата му да придобие те 
жест, да отпусна ду>« Си и му даде аолд Аа 
бих говорил за свобода.
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Газгоаора веди КАТЯ ГУМНЕ9О1Д

скривалището
Първи редактор: От всички космоси, които 

изброихте, кой ще ни повлияе най-много*
Г. Г.: Най-близък е асе пак «диненият. Не е 

случайно и това. чо по време на културния ре 
иесьнс. свързан с Людмила Живкова, вие си 
спомнихте за тракийското То. разбира се, 
е май-силмото и иай-плодотаорното. вещото бъл 
горското мислена е близко до ллатоиоаското. 
до чувствания интелектуализъм. Българският км 
телект. доколмото го има. е свързан с Образа, 
с умозреиието

Тр*ти редактор: В това, яоетф казахте за чуа 
стаения интелектуализъм, има нещо обидно.

Г. Г.: По-добре вместо да са обиждате, за 
едно да мислим върху проблемите. В дяудънна 
те чаша иа България иипи пенливо вино. Се 
го вие навлизато в тежък период на калейдо 
с«оп на влияния. Той ще бъде доста лоаърхиос 
тон. дризнмтолен. Без школуване. Например 
рокмузикаитите се смятат за музиканти, аъпре 
ки »• никой но е учил ■ коисераетор*ате, не 
знаят хармонията и формата, но въпреки това 
са мчзчиамти. Всеки дрънка иа китара, а то 
ва допада, открива душата, има израз. Добре. 
Същото е а живописта, яъдето рисуват абстракт 
ио и нямат нужда от образование Реабира се. 
ще има миого пяна. но няма как. ща трябва 
да изплувате. Няма да има висока «уптурд . 
щ* има пазар и разлростраиаииа и трабав да 
проявите стоицизъм.

Трети редактор: Един въпрос само.
Г. Г : И дума да на става Аз говоря за кла 

сическате мисъл и литература, за руските, за 
високото аристократическо благородство. То 
има заразяващо аликиие над всички слааяиски 
народ- От друга страна. Русия беше сполетя 
на от страшна трягедия — това е самоубийство 
Та унищожи цялата даораиска цивилизация, уми 
щомм хората, унищожи земеделеца. И моме 
да се каже, че Русия сега е страна на 
лумпени, страна на крадци. Дори има
такава формула: .У нас чоааи за чо
века е крадец.** Защото съветското общо 
ство започна с фундаманталан акт на грабам с 
взлом. Революцията — това беше гребем 
азсом Тоае е субстанцията, върху която после 
се иегреди всичко — добро или лошо. но аса 
едно, крадливо. Крадецът е човек, който няма 
нищо, ние всички сме лросаци — ичгелигонгът 
и академикът също. Като няма частна собстаа 
иост. като няма независимост, той е какчо дру 
го. ако не просяк.

Четвърта сцена
Вторе редактор: Извинявайте, че ще ви про 

късое А» аи слушам с удоволствие, особено 
когхю говорите за чаши и самодиви — това 
е много занимателно Но а същото ароме ма 
гиати едно подозрани<| иа а ли базнкдеждип 
отминало времето за строена ма иосмогонии* 
В християнската култура чоаее <е идаитифицк 
ра ме със света, който го заобикаля, а с ио

АРТ^о извън него. с иащо на матаичао. чрез 
което тон го преодолява Доиато а»и изважда 
<в всички вврамтеристики на духовност имай 
ис от връзката между човека и действителност 
та, а която живее Не е ли тоаа едни поедари 
стищско усещана аа културата и чраока»

Г Г.: Прекрасен въпрос. Тоаа е н иай-ааж 
ният ми проблем. . Космософикта о съдба на 
изрода и човека, но освен съдба има и саобо 
да Историята на човешкия живот се разгръща 
между тези две полюса. Християнството орчеи 
тире човека към небето, към преодолаазне ма 
тези ограничения Тук ми се иска да цити
рам апостол Павел - има ли смисъл*

Втори редактор: Не, иама
Г. Г.: Добре, когето се стремим към небето 

— тоае ни уеднаквава, а човекът е двойно 
същество —■ от дух и от плът.

Втори редактор: А ано сте въодушевен изсле 
дпватал на плътта*

Г. Г.: Не, аз съм изследовател на плътта • 
диалога й с небето и духа. За всеки одни народ 
и за всеки индивид пътят към небо'о е разпи 
чен Той е предопределен от свободата и сл 
целта. Тоаа създава сюжета на личната съдба 
и връзката с «горното"

Втори редактор: И защото започнах до спо 
делям с вас подозренията си. искам да ги про 
дължа в още една посока. Вие се-а създава 
те национални модели. Казвате, че преди тоъа 
е било трудно, защото идеологията им са е 
противопостааяла. На аи ли се струоа, чо днес 
именно на базата иа националното изоастаат 
едни от най-агресивните съвременни идеолог и «* 
Но всъщност, почакайте аз първо да ви отгояо 
ра. Оставам с впечатлението, че вие предете 
яято националното като възможност за прерзж 
дане на едно до зъби идаологизирано общост 
во. Аз ие аяраам а тоаа, защото самото на 
ционално се превръща а една такава аъоръже 
на до зъби идаологиа.

Г. Г,: Това също е важаи проблем Нец-хоиа 
гмзмът е долният вариант иа националното. А 

включва и долу, и аема. и почва, ио и небе. 
и развитие и динамика, т. е извисявана Нацио 
нализмът сякаш изразява горното и настоява за 
плътта. Това се видя е Германия, а сега и а 
Русия —- ужасяващ антисемитизъм и национали 
зъм. Съхраняването на националното я всъщност 
самосъхранение Защото тази страшни ниволи 
ровки на бюрократическия социализъм ни по 
тъпкаха и унищожиха. Ето погледнете например 
мен. Национализмът започна като реакция на 
интернационализма Но тоаа е миаотчнела реем 
има. а национализмът е животно а иацдеиел
иив космос.

Пета сцена
Втори редактор: Вие казаяте. чв преди 30 го 

дини. когето сте създавали теорията за ускоря 
мото развитие на българската култура, сте пол
звали наслагването на исторически модели. Тъй 
като та баша създадена иа едни парадоксални 
методологичаски основания, и аз си "озволчаем 
да аи задам един парадоксален въпрос: В кой 
век е България днес на фона па европейската 
култура*

Г. ■ : Като си спомням стадиите, които лрлд 
лягам а ускореното развитие, първо ще ви мама 
а кой ааи е Русия. Тя сага е в VIII игч IX вая 
След робояладалството, а мралостникестаою. 
котето робът са превръща а ярелзетаи села 
мин. Досега той е бил като дете. защото дър 
махате са грижеше за иаго като робовладелец

за своя роб. А руският работяга. който е лум 
лем-пролетарий. няма нищо свое, ио и но иска 
никаква отговорност. На иска за нищо да се 
грижи. Сега той с ужас глада пазара, за кой 
то няма цмиакаа представа — какао е тоаа 
пазарна икономика, какао частна собственост, 
какао • експлоатация. Той е напълно еяспг.оаги 
рак от държавата, но мисли, че ако някоя я»ч 
ност му стане стопанин, ще бъде още по- 
страшно. Кооператорите и арендатори;е за не 
го са спекуланти, а и тоаа наистина е така За 
щото никой не е свикнал с нормална, честна 
икономика. Западът за няколко аяка изработи 
противоотрова за частния бизнес — частният 
б» знес да стане честен бизнес А ние сме ди 
маци е това отношение — новата икономика в 
«икономика в сянка". Но знам колко поколе
мъь са нужни, за да излезем от тозя период 
Канено вярвахме, че едно рационално съзна 
ит-о ще реши нещата от само себе си Отказах 
мо со от естествения процес на възпитание, 
който движеше следлетроеската цивилизация 
Дсяарахма до дъиото ситуацията между робо 
алоданиа и феодализъм и сега сме а адиа про 
пост. Дори българинът, който винаги е бил соб 
сгаеиия иа земята си, вече ие притежава тоаа 
чувство. Тук има интересно преплитане ме» 
ду турски кеф и тракийски работник. В ситуа 
цевта иа социализма наддала кафеджията, мю 
ск.лмамското начало и той остана опразнен пр 
•ом. ленивец — миого бързо са реххряги ма 
родът.

Гяаеем редактор: В кой ааи е българинът 
ес& пак*

Г. Г.: Аз мисля, че заедно ще измислим къ 
до да го пласираме.

Гпаваи редактор: Любопитно ми а дали вие 
продължавате да го пласирате като някакъв 
в«итор от Русия*

Г. Г.: Не. той си опвив такъв, какъато баша 
през турското робство — Хитър Петър, чор
баджия, малко аърл яайдутин. Той изобщо е 
извън времето. Моме би предстои да са лов 
три ситуацията след Осаобомдеииею — пер 
тизансии борби, байгонъоящина. Отново ще 
со появи интелигентски кръг «Микъ** и ще

Първи редактор: Стефан Стамболоа.
Г. Г : Стефан Стамболоа непременно Той

о нужен, за да аи откъсна от голямото слааъи 
с<ъ влияние

Трети редактор: И Паница ще ни трябва.
Г Г.: Следосвобожденският модел пак ще

съ разиграе, но той не е никак лош 
Втори редактор: Още повече че пак Русия

па освободи, тояи път от саба си.
Г Г : Да. Когето дойдоя а България през

1Ш година, казах: «Задачата на България е 
да се освободи от освободителя." Тогава тоаа 
беше много крамолиа фраза

Шесто сцена
Г Г.: Сега, допято разсъждавам върху съъре 

манната политическа ситуация в България, са 
сетия за Тодор Живков и ми хрумна, че ю 
зи човек знае тайните на двора. 3$ години от 
българската история са преминали през ръце 
те му Тоаа трябва да се използува Л омлета

присъда. която, разбира се. нашето ираастае 
но чувство изисква, по-добре е той да бъде на 
прааон научен сътрудник по история. Да му се 
даде магнетофони той само да разказва яалто 
Хрушчов. Какао златно достояние!

Втори редактор: Вия обаче пак заобикаляте 
въпроса, а кой аек е България.

Г. Г.: Сложно е да се каже.
Втори редактор: А защо за Русия бяхте тол 

коса сигурен*
Г Г : Гова е мое предположение, яеете се 

отнеса до индивида, до май самия Аз. макар 
"е съм интелигентен човек, не зиаа нищо за 
саоязе праае Аз съм абсолютно наивен яете 
гражданин, неразвит.

Гдавай редактор: Защото не искате да ги 
научите. Ако поискате, точно за два дни ще 
научите

Г Г.: Аз най-добре знам яаяае в*кам и яа 
мяо мога.

Седма сцена
Вторм редактор: Вие казахте, че праз «е 

риода на засток всъщност сте били вътрешен 
«жигрант Диас твърдите, че тоаа пеномениа 
що са запази, т. е вид се готвите за иояа аъ 
тркшма емиграция*

Г. Г : Аз вече съм надхвърлил 40 г«д*иа и 
моме би инерцията ма водя по този път

Втори редактор: Кои според вас бяха вътре 
х*а>'**те емигранти в българската интслиге»»цив 
праз периода на застоя*

Г. Г.: Ща аи кажа: Йордан Радичков, Тончо 
Жачеа, Кръстъо Куюмдмчаа, Елка Комстантино 
аа — това бяха най-близките мч хора

Втори редактор: Вие по този критерий лиги 
спродаляте*

Г Г : Не, вие бързате Споменавам хората, 
които познавам м които са мои приятели От 
тях Радичков е иай-вардктарнмят Нс»свате ху 
дожестаена дарба по някакъв гениален начин 
съападиа с абсурдната ситуация, а които ччяе 
ам Гой постигна абсолютни ценности, като съ

щеяремемко не раздразни «ой знае «оякз поп 
Тицито Успя дв <0 скрия вяд своето пщтддек 
салио естетическо виждано С този ,трчмдр »с 
кам да покажа, чо българския» гений няма 
нужда от...

Първи редактор: От .чоямодящ
Г Г. : Де Критици, асаисти като 1очнз Жечев, 

бяте доста угиатанм и асе паж те са проявих* 
— .Мигът за Сизнф", «Историята я теорията 
ча ВДин пигмалнои Значи българският ду* • 
жи--ае и тази гъвкавост създава особен >вп ху 
дмжес»аана образност

Първа редактор: А аио милее л« сте, нали 
имятя българска кръв*

Г, Г.г Азиа съм така жилав, ио но съм а 
крехък. Питам се, защото говорихме за тоаа. 
о< «ой вам а Радччеое* Уж а абсолютно мода 
рем, но а иаго се е вселил духът на простия 
бъчгирсми селянин от нагоаятя Борямии,«а. Ст 
още един пример за тоаа, че българинът е ча 
аъяисторачен човек

Четвърта редактор: А можа би аъобмхо аъ 
грешна?а емиграция и< а била необходим**

Г Г : Моме би защото ударите върху коря 
че водят до противодействие, дават тъяя жест 
на тялеита Но тоаа е аечо минало Ето д.«ас 
виждам българина шарено. мио«оияа’нп —- ,
цее спеятър Виждам го да преработва хеаеАдо 
скота от аляяиив и да създава <во« чацио-мчни 
ценност ■.

Главен редактор: 

Г. Г.1 Да Диадядоао

Главен редактор; Много по»жк«що я юяа м» 
ПАК САМОА Ви ща правим И нвпой Хаджл Ли 
митър на Балкана

'Втора редактор: Ние пребродихме цялата бъя 
горска история, чяст о> руска»* я Д<Х'« «*<• <»’ 
европейската

Първи редактор: 
Завеса

1о < бродене става...
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Том имтярат • амто в началото 
ио август. Лбдецът » Вмлжума 

е прибавен допълнително в
началото на ноември 

имтамаа вмаова: им • пг< ?
ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕ8: 1и«м въпрос». не ио» 

то мо може да са отговора < .да’ ■ ко»
*• ио СО ажавриоат С 1ДЧ ■Д|ЧЩ> отговор. 

М«рвввввт «ъ» врв! труеяа. Г^ддлочмтаж

•яха аогъв да Оа отговора 
ДО И жежка до да ававнв &аа пвгъа да 
грворв — но мада къде м сьово Да веда

Хората оонто аао вв «юг. »а проау 
ват севотва* • давво вважт да но говорд Ду 
шнж са стдвво» евеем ■ оато огъа ввтв но «вата 
рота в ноадта на рронтд Ето. ваеов воратд <©• 
то аво овч ит. а водната аорта да долъвав. »• 
со —а—«у■ ■■ севво ааоавду тоаааоата оваа в го 
овтата онрава Но ез мълча но ааовото 
дум» авошду зъбите Душмтр яяж са ававво по-

••у И аво сотв говора то в мадото оно ас

девата Да то онтот. О та да мъ»ч«мм. «яхОчм ДО 
СО страст»— Заавв-

Орфастнто св Цввн Нв сено поемате, е съ 
то а нвОаоиаото. Чрез мотото са опитвана ек у 
са на савъртта За теа то о бяло аоово вето енв 
вжч в йодм «втв морство. Манмаеното в во

рцвав| 1У яяътI м Но в

Я Я: Роебфв св. «хо ми а Това са
Проавввмевоаото О СЖр-вА-е х»а мегиме 

та. Полов» лълхд А жълчожххото ааошо да то 
•ора. да омавова иоово. вхвяклюважто са го във 
дрнвмаа» вето жавва ма одпврчаа Но а други 
—омоиав ааав Мд—нОТО О ЯрОСрОнаО. Мъ* 
а—аото 9 разговор със сово са. Мшаа—втв о 
свотоав. ВДъж

Ц. Ри ИавДЯТО Нв прод«уаствав 00 
НОаТО вастъвмаа. а камао в ОТаОВНОааото ол към 
теа!_ мома ва аъпросата се два.

Л Л: Дв. въпрос*т• са дра И ааа са струва, 
ао отговорът на първав веваса рТ в*оряя За го

Отмомвввваото ма ОЪж ар В ч ва итв. неСТЪНнНа 
със а свод Ю поенар ъ о утвърдите—о. Зеаваа 
това Н1в«ееета годята не пдоягум аа ЦК. Тава 
«ао лоавдавтв ма р лова Ноеавт. пв свободен 
свет. е воато ааооам аовомостеото. е вещо. м 
асото съм и ват ви. вие а а а двметаувва. Рлхб. 
св. аз со отв—еаав с
дат арвмтате вото
Муаваа СД ааОва. ааДвДа аоро. вДва а
Нно требва да освободим оътв.

Но ма ннеавва съоаостоувлмото ме деа реели 
«раи оъеглодо м лкяюото н рдеватаото аа ововост 
вото наъ Мжлождд, ао тляло» аоварввст в вета 
ставно аааваади в дуе отвел е аае наоаав народ. 
Драг-- —о овоио рефуюатвАмете ветврвамест. 
с— мо тревожат ©мрежат» н оавосто —авте. 
воато со свет тъй вв шава в мо Про ~ вмета. вое 
тр амвоенвва со ояатрот да оеммоеят, р дало на 
яааиаа аерод. А имриар той е днравнамтр а>Ла 
таи ма са провеем »жа «ар аж му со еъмаива 
вам Той про а а ааа характер. самолмчваост, от

Но да Ив авпов. 
аОаТО могат да ш а»ат ммого н а ниво. Кеаео ма 
аа аррввиеТ Ковао всъавност со свуаи! Прод 
пешите опа почта еновеино со ср/та састрмата 
па соииаливма от съоотсжв у4Л Тооа р воотР 
РД1. м моввр ба па ааос аар па остава ааадР 
друго, рмрв да ръмонвираа аотр Адрвсав Зор 
вас И есе лов. ваава псврм! Каарр рдноства

во»

А войната продължава
АН ек в-а втра

-И‘

• «ре—-я «зяод жжд «аоифджщтв*.
»з считам това аа иорпяжжо В —ешиите тре 
•а арАма-а отф-тото отстояваме м по>- 
м «веенето хора е твърда г— залог и 

Р-<«
И все пая —аа СА дърием към осноа

мете таза иа вашето наловидм в а пфламеитар 
нега еоажисия м рад-о и тддодиряа от 1. ЯБт.г. 

т* вв елече—а до следното 
Първо, чо е иедогтуегимо да бъде оставена ае 

че повече от пет месеца * мституцав ка то  
телеваз-итв без ръководство < есиа пълиомошив 
- от-ос-теп-о »смо очертава перспект-аа във вре 
мето От цепне биеш социдлнст■ >«о<ли лагер, дъ 
дето съ«мо се размграяа подобм- драми оеоло 
телееазиата. са-е а България бе допусматопоч 
ти ледоя1Н1 годмма да ие се реша въпросът жа 
ръководството.

Второ, опитах са да убода народните пред 
стАватвла, —а създаденото а^еждуцарствае е 
•Анекяо опасно «жгто жа ес—мте политически 
счпи. продстдеожв а лар«япо тта така ■ жа цв 
а о то еб щвстяо

■А***2 Бъжж—иААвв» управленска вакуум съз 
длде предпоставки жа едиолмчиа програмна по 

е пр им ««и път иа упрАеАОжжсад дейност 
от»^яо се яър-а та м . отиъдето тръгнажме е ю 
ва число и е мифер! ац сините еажмсчм жжд теле 
аажиета които в ж ж а с то лщ ив г-тг-йщ с а . о т жждхиъо 
чнтелио амАчежчо жа обществото Тук «ме <и по> 
вола да ммтфвп дословно пасем от моето жжв
кожвиае В оерлАмемТД:

-Пмиагта ма екрана днес, думате, лрокжжесевк 
от «еди вирен, имат о па с на страшна тежест 
тежест, иакаато ме са има ли имжщга досега И 
«меммо а тожа ме—ит, а редуотет ма беапещвд 
мата битка маяяду политическите сади, а оаауа 
•лт ма ааос а, обзел цялото общество, както ч« 
кога досега в ясторавта ма Българската тдлави 
зив е иаобюдимо тя да бъде една стабилма им 
СТнТуцнв с НОЗАВИСИМО ПОВвДВИив бо> ВЪЗмОм 
иост* да едиОАнчме екуажулиршже еа власт над 
«еа *

«А“: Имате де осее опредепеиао какао трв 
беа да бъде поеедемаето ма телее-з-ага сега, 
едиа годжжа след 10 ноември 1*91

М П.: Ба било твърда самомадаано да <а»р 
да, че «ося а себе св профоиката «м настоя 
щето е бъдещето ма телевизията* въпреки то 
аа варта да се а иг а ж «фа м с твърдението, чд един 
период жа телееизилта вече прие люка тела
а периодът, а яебте та ектиаио подпомогна про 
цеса ма демократав-реиото ма жшшето общество, 
пер ед който май-точно ааоже да се определя 
чрез Базовото «пиемегаото ма един народ" Но 
днес иащата прежалено бържо се променят и то 
аа. «оато е било приемливо иля иужмо като 
.формула", много скоро со оказа за момента 
нае трио, дори дъкбоке погрешно Не става аъ 
прос разбира <е *е теледиидтд вече няма 
да участвува а утвърждаването -а двмокрец-а 
та Пазил ме бог от таяоеа тълкуваме Става ду 
ма. че днес аъе всеобщото объркване, обехае 
р яж ей ето и панниата зз-мат асе по-жастрашител 
• а аЗмвречиЯ АКО мОГВ Дв аЗЛОЛЖвАм ЖВвтафО 
ряза — ес-чма сме като че ли върху ед-* за
яат от тайфун поитри н голяма част от мас са 
ажаъм борда, дллвт се а очевадно нв. 
н-къдв дд дойде ломощ. жащото. както е лав>*1 
а Библията. «Тесни са аратит.
в тежа обстоноекА ма мор—т <.«те
«мономикеска крмжа те—»тл • <во»<о

дд пълна йрф •
-------«.йената съдба

••

1-ею
нелитжжеска

рв

Мълчанието
«а са са срг'“*
_ Сега рахб 
Депа оод развял

въпрос. -4

Арушчоо иао «а»М1«.в 
тармжтъ* и субоотиввжив» 

Чр Св в СруТвЛв СОСТОИРТД 
ИГО ИВО МПОИ одаи ВаДВДО
» адове — това в ДРУ*. 
во*то трябва да св ртсово

вата 
■ ос

съм

А сега м предчувствието Котето аррмдоигът 
буш мева. ар съветвате е Мето«вае 1еррае -_дв 
вра се ааароееранв вротномго
му. еа са вама * в еам ннепе 

■оато в— вмонадаи.
Свод Г. е» вва съмпонао а ар ааа е Дв-в
отмтав вод на асторачосаото арена Това 

Яродаувстваво, в РТрА. Но но Свм Очаа 
срутвмо на сеете ме те. воваото а да 

«веел мойпата вродвим порои* вва 
дофовта. Пр-Своро оаавмв да свосъ

ввоствваат тоорватр на Марвум м воневртвн 
иаата. за аавпмиотв аронмааанв аа системата 

•то О ярем-вал тела нарочваив 
оа. дори вое да въдо яровавоио 

пмтеаюд1тд». ви саодааво да почувства, «ао свод 
товава мдръвта на впери 1всеото арена — 
Иввгв да аао аотмдев >Ф-в Моатв внма се 
въоин < ТОМ ар Дам ЯрОДоувСТвае. ао ува. Ив 
мота да Св авввава. «ао съа лрадааждае това.

Учостееа а Мосжовсжав рорум аа девдагоие 
вуатурата от <вв свет вето овмвтареа армъраав 

Но тъммо гласността на 
сме е ■ а пай а не ар а а ат в а е 

оветввта аа «ревете, «оато со яровъраа в рама 
■ ватестрофо. Ивоноамиаосяата ва о по- 

пврвг-ттвГ От асачяо аев-ааното 
овенвомвтв на оаарвдк оафвва

аа аорв, воато са вв««ва .
и- аеиааво ааааоронао да ся ярааа еяо

лота е. Нова феятато вършат спояовно саоата 
работа. Но вая да ва обесиш еасавяваввто се! 
Заадото аав двавватмо ма патете м ивто. На яо 

д—- воитрос ма СЬЛ. еълрваа «е »о" беше 
ааното аа со чувстееж вввстаав ■
аав сетно сапвпдд! Оттогава два тодавая мве 
ст до, — съм па яаявяев саумба. Поет а. тодана 
ярода 10 пое нара еа еоео беа давам от това.
«ООТО СО ажвраиае — Питипосже ерона. а дера ав 
яомевам детайлите ае тем последна фем О« 
тоталната борба м ввест_ Но нейната яровааа 
ао ме «евраев. •

През ветото не а аав а ата година по «евофо 
па ма се обеди ааоет етер мъдър яраетов Пв 
тър У навива От ввренив разговор разбра*, ао 
той вижда ноадо. воото аз не виждам. А посее 
даете мн кнмге аечо беше извазае и новнват 
пъреа стаж гласеше: «Отвее сн чореоаого сее

Мосоч преди 10 ноомери стоеж ма една «о 
раск облама е маех заедно с Благовест Сон 
дое. Изведнъж го «ауз де ме пате аеааам еа 
чувството, чо есени ионант ще се случи наем 
ао мзялючнтвлно псторичесно събитие, яеаа 
във еарне. Кезав му, че нмем подобно чувство, 
но всъщност ммаж усещането, че иегоенат еъ 
грешен барометър работа ашото по-добре ог 
нов -

*б вл Каеео немара поета Лвачм, амйщ това 
ма четата лежа аудиторна, веросеон и приемен, 
да св намеси в повнтижете! Оваяноеоно това е 
примамливо за вора, неуверени е творческите 
си възможности и търсещи компенсаторни мета 
ипзмп за азаеа. Това аичио ваш избор ан беше!

И. Л: Знае. чо сте екзалтиран привърженик 
ие Знае също. «те пишете стихове. Ето за
що въпросът ан аао учудва

Историете е оъдне < примери не писатели 
■оато са се изкушавали а политиката, н полита 
ма. воито са търсели утеха е литаретурета —

о сега. е тези дрематичеи мемвит «а 
ИИ Ф а Оценки а за цялото ии общество, 

и жа всеки чееея поотделно, а «умно вече дру 
го поведе*-а на талааиживта като идциочвк.жа 
институция Защото телееизявтд, и те дървжаа 
иата, а цлл свят е културно-информационен ая 
статут. Обрлжно кажано. та днес е «църввата* а 
от нейния «ажааон* трябва да звучат и истина 
»А • ааерелът, а поучението, и венчмо, което 
може дл помогна жа фермирАнете на цна-ли 
жоааното обществено поведение на човека

В тожк емкъа едва Ли мога да дам по дра 
етичен пример же лесъстеетедиост а поеадаиме 
то на нашата теддеизке от една ет последните 
.«жяеи* жжа един ©т ръноаодателита на поогра 
мата г-н Димитър Фражжгеа, който със «сокове 
«а * с* пролее а ефчф по време на общата 
с та чка ангажира една национална янстктудиа 
е, меко казано, доста примитивен изблик на по 
лнтичаск* пристрастие

«К": И асе ла к аае лремълчеате иакеа иешх 
е двете жаседаняв нв парламентарната лоажясиа. 
а конто вжажте участие . Поне такова ба усешл 
ното на ловечото от журналистите, прасъстевли 
тогава Сега бнжта ли споделяла докрай, кае 
то а*е тогава ги определихте, «страховете" * 
^съмненията" по етиенюика на тепеаажаята

И. П.: Аз к тогава казах, ча поломааи«то. в 
което се намираме ние всичка, най-точно бе оп 
редепвно от Блага Димитрова а есето «Капа 
н>т". Какаото н да правиш н да участаеш, 
и да на участваш, н да премъачеаеш, и да каз 
ваш цялата неприятна истина — резултатът * е 

" същ Щракването на капана. Даден фа» т 
са антерлреткрА по различен начин от хоров 
и съобразно с пристрасти ате им съответно се деп
ЯЖ знакът .плюс" ддд «минус

Дндс мога съвсем убедено да хеяея, че *ай 
зловеща рола а дветабилванрането ма «олвак 
ямата като национална ниституцяа, иаиграка оах 
дачинте с индика лни формации а движеиив. -О- 
то маяхжежА вето гъба след обкле* дъжд а жад 
конто почти неприкрито седаха основните а о  
Амтнчосвк сала В странете Смее да твърда, че

Хо Ши Май. Агустаио Него 
<0 все ДЪржееив говаа с кира

мао Дводуа 
Сва«Ор — тов 
чии прегрешени*. А какво да кажем за У«н< 
тъа Чърчил, иосктвае па Нобеловата награда 
за литература! А за «щюеловашкив президент 
Вай лев Хааал! Тави сврт-па са твърде реални 
ич. Но има нещо. по което си приличат помвм 
ду си и рвшитвпио со ** отличават от мм Те 
са писали само а мввваст-в. а затвора, в ос 
тавка.- в почта аииагв са зарвмали литврату 
рата зареди политннатв.

Има едно научно-саркастично твърдение, спо 
ред което изкуството в в-д шизофренив. а по 
антиката — параиол. Да съчетаваш тези две 
болести изглежда превалено Наяете — обвак 
жа м ш-юфрон-к и дувежв- агант ма вмпе 
р-алавае. Малко по късно същите хора ми 
предложиха пармоктд на властта. Зиаа, чо е 
очите на мнозина а в съм съчетавал тези две 
лудости. Но "ЛЛ**-*^ инстинкт на човека вина 
ги е чувствал, че това е иввъзможно. И ая съм 
убеден, че за да играеш макажаа де&стаитевча 
политическа роля, трябва задължително да 
убиеш пеотх За жалост поетите са твърде скло 
иии към самоубийство.

Аз ие мога да се откама от литературатх На 
си приписвам какаито в да било заслуги за 
това. Просто ие м о г а в този свят, въдете само 
■валството е станало пкм!‘«» тиеов|, вз ни 
кога не съм се възхищавал от себе си. Нямам 
основание Но котето важа (казвал съм го че 
веднъж), чо викам грехове н грехове, мои при* 
тели се иетъшееет. А котето кажа (казвам го и 
сага), че на бих сн разменил съвестта за ме 
чия друга, тогава друга се обиждат. И така 
е било винаги. Опричмицмтв ме наричаха «лослу 
шмик". Послушниците ххе наричаха «пяейбой*. 
Толкова етикети са ми дегечи от .безгрешннци 
та”, че сигурно съм заприличал на пътешества 
мичаски куфар. Всеки вс<а да те яетнке в ку 
фара ма своите представи е се обижда, ало ма 
се лобираш а него.

Моето съзнание аииетп ще се занимава с по 
литиев Но съзмамиато нв а служба. Винаги, ко 
гато е требвало да ихбирач между политиката 
и литературата, съм избивал литературата. То 
за ахбор е моята свобода

Ц. В.: Възприемате ля общестаемо-пояитичес

__” ’• *• АО ден-днешен еснчла пре
мнвена кризисни момеитк а телаважията бяха 
ннспириранм н стимулирани отражличии грулима 
синдикалиита оргамижацчи и движения в тела 
визията. Едно от иай-големнте ми удивления във 
връща с поведението на гожм формации бе. 
*• **• даден ет«л та .обориха" дори яетегорв 
чното ии аскаиа пред парлахаеита жа иежабааие 
решавана иа въпроса жа утвърждавана ле ново 
ръководство на телевчзквта в една едичетяеча 

— осчгурдаеие на нормални условия жа 
управленска дейност а едки институт, който но 
си огромни отговорности пред цялата нация 
^Д*м й* смгдикатита а телевизията излязе с 
декларация, ча «иа съществува упрааланска еа 
куум’ (I ноември 1990 г, е. .Демокрация") и 
ме *йо а се най-общо казало несъстоятелни *< 
яАиив иа чест от ръководството ма телоекзкета 
Аз иа зна м нещо по нелогично като поведение 
иа една синдикална оргапажеция, която, ако >л 
щ-таяа дейстеателмо с<идииалиата аитере:- не 
сяОате члаиова. трябва да осигури преди в<*« 
ко стабилност а предприятието или иист-тутл. 
в който св реализира трудовата дейност на вее 
о«ладистито В тоза случай адинстяаною обхс 
иенив за такова «обратно* поееденко могат да 
бъдат само иалрикриТи ПОвиТкчОСкя Ямбчцкк с 
о •радонеиа деструятадии последици за гепвв*
ж*«ята

Още посъмнитодна боза дайствавта на таке 
изреченото «Движение ве национална ■ обем 
тави» телевизия “ С цялото си поведение те 
ме карат да ги опрнлача не «щурмови жтояд 
ал* «корпус за бързо реагиране" не оиез* 
склк в БСП. които есе още нищо ие са зября 
еаЛя а НИЩО ИВ Св НвуЧИЛа.

Аз не съм политик, но като средно ечтел« 
геятен човек, рпктаейиа се де виелизмрам съ 
битавта около телеважявта през тази драмата 
«нв тодана. с тяг а м до азеодА че определем* ск 
ги както от БСП. така и от СДС разкгрехА «вдам 
и същ сценарий" по отношение съдбате на те 
лаякзнята Драматургията иа то»- «сценарча
са свеждаше горе-доду до сладното-

мвасамаине дастабалазврана И» струатура

«ате <и дейност като компромис!
Л Л: Пв сеере обехестаеяо-иовитвчесеата ден 

иост е правила компромис с мене, отновлото лх 
с пее.

Ц. В.: От какво сте св отказвали! Срещу авм 
во сте се съпротивлявали!

Л Л.: Пв весне ми е да отговоря от вааво на 
съм се откаже ал. За що то нашият живот е един 
непрестанен отнех ■ съпротива. Тръгвайки по 
един път. ти се отквхваш от всички остайвли. Ле 
сио губя, ио трудно се отричам. Ало от нещо 
не се отказвам, то е от моите думи, от това. 
което съм написал като поет. А моме Йн тък 
мо там съм ах Тъкмо по гоаи начин ие се от 
казвам от себе си.

Ц. Ви Кое беше явй-сшевоте изкушение на 
а вестта!

Л. Ай Има различни власти — държавна, по 
лнтвческе, материална, духовна н пр. Общест 
вою. в чихю йерархия аз живях и рвботиж. 
имаше подчертаната склонност да събира ала 
с тита да ти слива в една. И трябва да помисля 
кое е това общо изкушение на аенчми власти 
Да властта длза илю зията че вършиш нещо ве 
ливо и общополезно, че ти ръководиш време 
то. Това е ипюаквта! Защото аинагч накрая раз 
бираш. че не ти си използвал властта, а та та 
бе. И аса пак тази мпюзия е шеметно изкуша 
ние и едничка наградА Може да заучи пара 
доксапио, но тук тази илюзия е по-раална от 
да нега нтелиостт а

Ц. В.: Кой съвдаа—е, кой налагаше аеиюча 
турете у нас и каква беше ролята на отделната 
личност!

А. Л.: Определят яонюнктурта вето стече 
ние на обстоятелства или като съвкупност от 
признаци. Ако в тъй, конюнктурата се създава 
от тези, които могат да влияят на обстовтелст 
вата.

Но вероятно вие ма питате за конюиктурчи 
циге, които се ползват от конюнктурата. За да 
се възползваш от конюнктурата, трябва да я 
приемаш. А изкуството а съпротива. Значи та 
са антиподи. Конюнктурата е нещо, което бър 
зо и постоянно се мени. А яожоонктурчицкте си 
остават. Те са вечни.

Боя се, че е сега имаме една съвсем нова 
конюнктура и съвсем стари конюнктурчици.

целенасочено протиаопостдаяив иа хората 
а редакциите чраж стимулиране на полигичяс 
ката полврижацив. с оглед създаване на трудно 
контролнруеато ииформацаоиио поаадачкв ма 
цялата институция;

— с«жлди вътрешен и външен постоянен иа 
тиса върху ръководството, жа да св /гяорггв 
разграждането му до състояние на пълна ивспо 
собност за каквато и да а управленска дейност

Аз вече нееднократно заявих, ча е много от 
лошемив «битката за телавмзиата* протичаше 
е бившите социалистически страни по доста ехо 
дан иачин, ио никъде, маКто а България, ма 
ге стягиа до такава разюздена политичесне ежел 
тке за сметка на общонационалните интереса 
Наскоро ми попадна едно интервю с популярния 
полски фантаст и футуролог Станислав Лем. Внм 
те какао казва; «. а циеилмжоаените страни ле 
мой ие смета, че за да съществува демохрв 
цияте, трвбве да се допуска до телевиз-оин-я 
екран всеки* който пожелае, включително и па 
цаежттито от псимиагричните клиники Какао сте 
еа у нас! Едва ли ие всеки, които идаа от ула 
иата е телевизията, моме де каже .Дайте ахя 
камера, за да направя обръщение към народа!" 
Елементарната азбука ие демокрацията у лес. об 
що взето, е почти неизвестна. Ние сме до 
ста гъми- жорА.."

Това са думите иа Лем а той говори за Пол 
ша. Миела, че не а иужно да гн яоманТирлм 
«А

И понеже вае споменехте зе «страховете" и 
«съмнелаате", за премълчаните неща. б-в искал 
да слодела още иеща еъе връзка с тоеа. Ако се 
огледаме около гебе сн, през тази година е 
талеавзиятр .жад ведър*, но за съжаление к 
«в кадър“, наи-голяма активност проявяваха про 
фесионалиите маргииалк — хора. които довчера 
бяха неизвестни, иереелязяраия лрофескенално 
и обществено. Телето *е ли «усетихв зяезд 
ние миг" и решиае. че трябва да го кжлоязеаг 
независимо жа какви цели, иежеексимо от вято 
овейте на обществото чето цяло Злееещете ся* 
ве нв посредствеността ама опасност дв зетъм 
ии и малкото иещя. които св реална стойност 
в тази измъчена институция на която есехк ято 
оа човек е готов дв давя съвети н оценка

Ано трябва да обобщим, вие иепувиах 
те телеважята е знак иа протест срещу бе» 
действието не парламентврната яомкскв за те 
леаазкя в радио, която от август до сеае. 
т. е за повече от четири месеца, прахтячеечк 
ие реши нищо. Тоаа, от една страна, и от дру 
гз. че а създалото се безвлзетне «Програмнв«а 
дирекцая", респективно иейнвят ръководител 
Неаори Иеееркаи. еднол-чио определяше по 
ведемието ке телевизията а теза толкова слон 
ии диа аа България

И П: Мисля, че тоино формулирахте осно» 
ните мотиви на моето прекъсване ня трудовия 
договор с телевизията и все пак ще си ретро 
ша едно допълнение Време е нашата общост 
яе«ост да сеикме с нещо, което за бъдещето 
иа демокрацията ще бъде много яамно Аяе 
еа, «ли ане оспорвате пожицяяте иа един иля 
а^1г, тояа ие аиечи, че ека го обвеавете авто 
матично «за лерсоив нон грата" е реяшк1е 
и> опрадалаиа ииституцяв, яли друга префесао 
изяиа среда Кой ща оспори полуляоността • 
про<осясеагиама на личност като Кеаоря йа 
аорявн Нещо повече, малко вора познават иа 
гоена ижклжчвтакиа работоспособност ■ раз

Беа св. че миоз-иа ет оавзи. които имота 
«мажа своята тайна деаоса срешу тайна запж 
сега пишат същата б-свр- еа омразата 
сра «му монорара а дори преч-стваиа жжд «ъавспе 

Ц. I.: Какво зав-евшв от вас всъщност а кая 
ао течно озилиеаеше да бъдеш предеадатвд на 
Съюза иа пнеатвл-та* а

Я. Ял Вадиъм Тодор Жиаяоа ма "елата 
.Знаеш ла какво в Съюзът не пмсателвт^|" 
Завея, че трябва дв яажха: .Иа м а * 1егава
той ма успокои: .Н< се притеснявай. Аз ще___
обеси* Съюзът иа пасетевите е мелмицд аа 
првдсадвталА И теб ще те смели.“ Сега трв|| 
аа да кама. ча »ой беше прав

Ц. й.: Кой според вас беше иаД-скЮФ оабе 
тещавт мажаиазъм а с-ствматя о» коатв все 
още св оттлескввме?

Я. А: На зная за каква мажвназми точно го 
воркта, ио биж отбелязал адаи, който имаща 
особено ввмио и безпогрешно действие. 1вфе 
бв и продължава да бъде мвхаиизмът на гтра 
жа. Пред кого! Защо! Колаото а по-ивжсио* тоя 
нова в по-страшио. Стражът върви пред иифвра 
та иа човека и обществото

Ц. й: Вие винаги сте яазявли, ча сто Кйиу 
иист. И сега ли го твърдите «ли сте соц«аде<г, 
наквато а партията, а която членувате!

Л. Я.: Моята партия беше и сн остава партия 
т» на Пол Слюар. Яуи Арагои. иа Бартолт Ьрвж» 
и Пабло Наруда, иа Рафаел Алберти и Пебло 
Инкасо, иа Йиис Рицос и Райето Гутузо. иа Исак 
Ьабвл. а също и иа много безкаяйнне жжъъек* 
ци иа идеала. На се срееивеежж < никого Всо 
едно къде съм плащал самоубийстаеиив ск 
членски внос, това е моята партия.

Неотдавна бях поканен да взема участие в 
така наречената .Среща иа стоте" а парим 
ното предградие валжува. Събитията а Из 
точна Европа поставят съдбоносни въпроси 
пред интелектуалната левица на съвражядиниа 
свят. Той ие моме де съществува без една от 
своите посоки. Засадвввжма под свикате иа ги 
гаитевата сграда иа френския раков институт. 
Имах чувството, ча всички сме болни от идея 
лвчимвта болест Трябва да са намери леаарст 
во. Ще се намери!

Между Роме Гвроди и Рома Сомаил седеше 
Хуан Антоиио Бардем .Какъв иов финал ь> 
мислихте ако в София за мое филм!!", попига 
тон и се зае да разказва как а Българка а<ич 
ни го поздравявали с «Дом Бардем!", .Дон Бар 
двм!“ Явим —- казал си той, — колко съм по 
пулярви тук! По-късно разбрал, че жората му 
квзввт .Добър ден»“. Е. дв. Хуаи Антонио, на 
рвзбиражма достатъчно добре какво ни камат, 
жората Това а само една отголамите ни грешки

ма*. Абсурд е да се оспорва това и които 
го Нрави, значи «ли в примитивен заеистлмвеА 
-пи просто е лишен от елементарна обектив 
иост Не ставв въпрос за тоаа 8 едно интервю 
във в «Свободен народ" .той определи моотз 
напускана като емоционален е«". с което про« 
ви а голяже доза .кавалерство", но и в иввв 
егиа степан .снизходително лренебремечяе* 
Аз ив изключвам своята вмоционялност чато 
Фактор ■ поведението м«д ио ако занимавам са 
га чрез вашия вести як нашате общественост с 
«взяимоотиошенията иа". то тоаа правяие >а 
да проявявам свовго рода мегаломания, а за да 
поясня същността на коифлякта Когато едип об 
щестао по такъв болезнен начин се раздеяв 
с една тоталитарна власт, когато осакателите по 
коления правят своите трагични рааиосчетч* 
к търсят опорна точка я условията иа есейбша 
та морзлиа вряза, ням» нищо ло-нумио рт иа 
яичието нв .център" е дълбоко поляризирано 
то и травматизяраио общестей. Този .център* 
липсва в парламента, няма го иа улицата, нв 
ма го на работното място, няма го е самки 
стаото всичко в в състояние на разпад Пра 
калено дълго ни вгълпяваха, че сме атеист*, за 
да можем откове бързо да станем «вярваща** 
Какво остава тогава! Ако купиш «Дума*, «раб 
вв дв купиш и «Демокрация", за да огради«ш 
в крайна сметка .фактите" от едната и ддута>а 
вгрвив, т в да оформиш вътрешния, собствен 
.център“. И когато си даде» сметка, че вееха 
ден в осем чеса вечерта пред теяеа«вер**е >• 
стават повече от четири милиОме души. чВ асе 
кв иаделя а пат « лоаоакяа нова милиони очн 
се отправят към вирена, не можем да не по 
чувствуваме каква огромна отговорност пада вър 
ху плещите нв хората, исито «лраеат* телави 
Зквтв И който ие осъзнава това, просто няма 
право дв работи в такава нкстнтуцив Едкв об 
щеиацконалиа институция няма право нкто за 
миг дв забравя, че тя трябвв дв бъде «цеитъ 
рът*, поне до момента, дояете обществото нв 
мв доут избор, доивто тази телевизия е една 
единствена за нацията. Не е възможно дх се 
допуска няциоивлян нихилизъм точно в момей 
тя, когато хорв«я имат иай-м«ого нужда от епо 
ра поне а корена си Не може да изпадаме тел I 
кова бързо от едиа крайност а друга Само до 
преди година ивсищааме ефира < руска реч. 
а сеге деиоие«цно превземаме .Мвнхвтъи"

И още нещо Държвввтв ■ обществото св ) 
ивмирвт ив исторически зв съдбата иа Бълга 
рия кръстопът. Недопустимо е талевизияте де 
предопределя понякога твърде хазартно въиш 
ночолитичесяите приоратетк. Не моме шев • да 

става без институциите, които иогвт ава «мв -е 
сят отгоаориосие за поведението ив държа 
вята ни в общоевропейски плаи. при това нв 
само в рвмкито на региона а континента, към 
нейто принадлежим Такава .само-иицквтивв 
на едиа национална институция квте телеввав» 
тя може дв япревърне вече не а «четвърта 
власт", а а дестабилизиращ фактор от пъреа ае 
лячиив Тоаа е същността иа конфликта

..И"! 8 заключение на нашия разговор, амлтв 
лч чувство за вина. след кв»о напуснахте теяеах 
веете!

И П.: Да И аз както всички останали <-■ 
то в ядня или друга степен ръиоводвхе темвх 
зивта през татревожно 1И0 г . допуснах нв 
малвогрешяи Едни поемаха отговорност дрт»- 
бвгввв от нея Считам, ча носи» #яръв1в* <** 
с вгячяитв препъвания «по пътя", ио не Ом 
ихивверил на осъзнатия си граждаивяв дъл» 
Може би всички трябва дя рваберем ядка пре 
сте истииа — само на основата ив аиедкИ 
нв грешките мешам в известна степек да п 
мъдреем За съжаления нкаой ив иска дв арх 
1И4в говшяите Си



Брой 50, М декември 1990 г КУЛТУРА У
-Ало, г-н Жак Дерида

— Ало? 6-вто яи мог*я де напишете м ие 
м«е аеоижх.едие стотна върху евмжа ..

— Питате ма дал« съм способен ■» което
• съмм«те*мо — .или деди съм съгласен? Във 
в тор ма случай въпросът може да • попаие ияи 
молба ъ*оете миеиие тогава *ца вевися от ми 
гоиацмата. взаимоотношенията ии от двата прав 
ие «и»"»’ от вияади други ивще, иааовгко — 
о! адаи контекст, който на а непосредствено ези 
■оа. това е одии текст, по-ш «рок и ами ат м от 
воран. »о«,о иа а просто ограиичен дискурс

При първата хипотеза (.способен ли сте") 
въпросът изисква отговор, който след Остим иа 
■оа наричат коистетнв Моето .да" би знаме 
ло «аз съм способен"; би претеидирело, ме 
лакаавам това. което е, че дефинирам, описвам, 
комак1мрам. Пра втората хипотеза моето „да" 
и ама да констатира нищо, е ще преви нещо — 
то ще ме ангажира. Моето обещание ще пое 
длзамка някакво събитие, което преди отгово 
ра ми не би могло да има иакамва вероатиост 
да со случи и дори никакъв смисъл. Това по 
същество е едни пер форматна.

— Нека да е така: напомняте ми ва Креят и 
неговите две опери Дови, който кама .де" и 
.1о1м. който казва «не". Дно се включа във 
вашата игра. вие можете де ми отговорите .де, 
по не" (да. мога. обаче ие приемам); .де. да" 
■ви .ие, ие"; или .ме. ио де" (ие. ие съм спо 
собеи. но съм съгласен е последиците се си аа 
смели иа вашия еестиик) Това необходимо 
разграничаване (коистатнв/перформвтмв) обаче 
е повърхностно и то се нуждае от уточнения, 
които само наострят трудностите.

— Да. първоначално са изучавали лерформа 
тиаите като ивкакви странни куриози. Сега ги 
•«•ждат иаасвкъде ив същата тваи еаммовост, 
коаго се предполагаше, че е предназначена да 
■явен това. което е, т. е. да съобщава иифор 
маци». Залогът е същността иа езика, право 
мощната и границите иа езиковото като тбко 
аа. и особено е определвието на контекста, 
което, каято видяхме. е решаващо. Мо геран 
ции за затвореност ие контекста ие същоству 
аат и иама симетриа при двете .де". Коисгетяв 
иото .да" се пробутва от едно перформативно 
.да* (аз твърда; казвам, чв: вярвам; смвтам, 
че съм). Впрочем едно .да" само по себе си 
не констатира нищо. както и едно .ало": то 
отговаря, ангажира, повиква. Ако сага твър 
да. че не разбирам вашия въпрос и нв би» мо 
гъл да отговора, освен ако не се изкажете по 
4*чио. ..

— Бхх готов: ившивт вестник ще отдела 
всяка седмица по една страница за философия 
— едно смело начинание особено в тези време 
на. За да започнем поредицата, вие бихте могъл 
да говорите за езика, което е добро начало. Де 
сет страници по трийсет реда. Но повечето чи 
татели ивмет философско образование...

— Това предупреждение мм е познато. При 
хайте обаче, че то е иевсио. От името ие ко 
го. иа какви читатели говорите? С какао се раз 
пзрезидете, каква е тайната? И на кого ви са 
ще да 'оаора? От векове слушам зашифровани 
аргументи ма тваи теме. Съществува ли такъв 
адресат? Съществува ли той преди четенето, 
което може също де е активно и детерминира 
що (а смисъл, че той семиат се опредола а 
него). Как конституирате образа иа този читател, 
та да отделяте какво той може да ратшифро 
ви. получава или отхвърля? На философското 
образование аме приписвате един особен език 
но желаете да се говори за философия. без 
да се прибягва до него . .

— Може би трябва да се примирим с това прс\ 
тчаоречие; залогът на философията засяга и те . 
зи. коиго с нищо ме са подготвени да слушат 
тайния език, иа който някои философи се от 
дават.

— Драмата е, че това не е едим език. е мно 
месгво, дискурси, сравнително формализмрани и 
кздиоамм. изхождащи от естествените езици или 
от .обикновения език", ако такъв въобще съ 
ществуее -Във всяка предполагаема общност на 
философите главното иачниаиие винаги е би/о 
някаква работа по разшифроването, превежда 
иъто, педагогиката на интерпретацията, енигма 
та иа предназначението. При това въпреки лип 
сега на философско образование име хиляди 
начини за възприемане иа дискурса с философ 
гк» облик и още толкова — да му се отгово
ра Променливите тук са по-нвобмчвнии и по- 
мчогоброним отвсякога Достъпът до философ 
скита писания довчерв бе ограничен прнбли 
витахме а една тасие среда, чо днес пропускан 
аостте на социопингаистическите кодове мараст 
аа дори по-бързо от социалната мобилност.

е една толкова централизирана държава ня 
какао решение относно насоката в гимназиите, 
министерството, издателския пазар (ие само иа 
учебните помагала, може само за някопъо годи 
ии да преобърне изцяло картината на .читети 
яите, иафилософи по образование, интересува 
щи се от философски стетим във аестннке". Ос 
вай образованието, информираната мкономотея 
ноям1иа (издания, средства за масова ниформа 
ч-и. компютризация) променя все по-бързо 
образа на предполагаемия типичен читател. Дие

Написаният диалоз
Жак Дермда |<*М) — към него може 

да се армдожет аенчкм зумаммтарметнчмн 
етикети — описва западноевропейската 
метафизика като привилегировала 
произнесената дума над напмеанатв.
Този „логоцвнтризъм*' той подлага 
иа декоиструицив в своите изследвания: 
..Глас и фемомей“, „Писане и разлика". 
..За граматологиатв”, „Разсейване“, 
•.Подета ме философията“. На репликата, 
че неговите книги се лабиринт, Дермда 
отгоеерв: „Всички текстове несъмнена 
са безкрайно предисловие към друг 
текст, зе името написване биа искал 
да мамере сили.“ Подобно предисловие 
към предисловието е интервюто, което ви 
предлагаме. Вероятно то е и един начин 
Дерида да подложи ма евмоиромичма 
дсиомструкцив собстяемив си 
двноиструмтивизъм: раздиран от 
теоратичаекм резерви да се превърне е 
телефонно тяло, заслушано и до днес. е 
неясните сигиади иа дута-

шиете огромна еласт е огромна отговорност за 
това, което се случва .философски". Появата 
ма иккакъв театрален и фатално комерчосии 
монопол задълго би довел до безкултурке и 
скуиъумме, до бедствие с национален г*вщеб.

— Според вас е нужно организирано на не 
що като програма за националното спасение. 
Не се знае обаче в каква степам мес-медките 
създават и пресъздават своя адресат, поддъо 
майки всъщност едни негов симулакър Ано 
езиковата дейност е неотделима от някакво 
кодирано повтаряне, как де се избегне този 
риск? Затова ви предлагаме да напишете пред 
ва^/нтолно статия върху езмкв.

— Да, ио вашето решение е философкчно 
а то вече емтуирв езика. Амо напиша те«ава стг 
тия, аз биж подчертал дебело условмооик 
защо във вестнми, защо в този момент, защо 
аз; от кого, с оглед на кого и относно какво; 
н че тази рамка (300 реда) принуждава отвът 
ре всяко едно от моите изречения.

— Ами. разбира се, направете го, защо на? 
Досега говорехме зе езика и то по-ясно. от- 
иолкото обикновено лишете. Един съвер дим 
гувайтв юнтгите си по телефона, ие се връщай 
те към уединението.

— Смятате ли, че бях толкова ясен и ломя 
ген? Зе кого? Това. което скнцирвж моме де 
ос1ане непонятно за маса читатели. Те биле го 
ежоанали само като неясно очертание иа някакъв 
смисъл. За други това. което се опитвам да 
правя вероятно би било ясно и лесно. но 
ивинтсресно. Освен ако е поднесено по оп 
делен начин. Всеки си нме предварителна иде в 
и следователно е нетърпелив по свой начин 
Но те ще се раздразнят от моя маниер на 
забавяне. Вместо да настъпвам, да казвам чг* 
щата. аз предпочитам да се питам вам. на ио 
го, за какао, при немей условия да ги мажа, 
без да ги казвам. Теее е вече првкалеио фнпо

софчмо, излишно, разточително, иедостй>ъчно 
информативно.

— Ама не. не. Аз ие бъркам достигнатото 
количество информация и знания с парформа 
тивите, както вие се мзрезижте

— Чук преди малко думата уединение: та
зи сцена в разиграват ив философията от аеио 
вв. Разбира се, вие ■ говорите от името ив 
пред^олегввммя читател, но иензвесгко защо 
гоея е винаги леко агресивно. Диктувано от 
някакво заплашващо желание: .Говорете като 
вемчкя, това. което казвате, засяга еси«ки нас. 
вие ни отнемате залога и печалбата, яке им 
държите , и им изоставяте. вашите езмио 
еи действия се действията на силата * Такива 
»р*„)1ф.ежданиа са програма, чмето ан*струкция 
ъе адаптира за всеки отделен случаи и за нови 
тв дадености на технологията, общество!о или 
образованието. Същите обвинителни речи се раз 
аижрат и между философите, които са рвзеди 
неин имплицитни договорености за език. 
СТИЛ или традиция.

— ?<е трябва лм именно от тяв да се освобо 
ди философският дискурс, та да стане ивпосред 
ставно достъпен и отворен за всички?

Няма текст, който да е непосредствено 
отвооен за всички. Това, което нашите цензори 
наричат .всички", е един събеседник, опреде 
лен от социалната си принадлежност, образова 
иието см, от системата на културата, средства 
та за масова информация. Цензорите и лмца 
та. вземащи решения, винаги злоупо!ребяват с 
властта. Педвгогнчеснивт талант и добрите ив 
мерения нв са достатъчни: никой ис може да 
достигне анонимната публика или дори отделния 
индивид без обрвзоеението, книгите, пресегз. 
т. е без тронсмисимте на една политика, коя 
то ни е само правителствена; никога — без 
труда и приближаването от другата странз.

— Това е съвсем очевидно

— Тогава въпросът е другаде Защо по го 
зададете ма някой биолог «ли яимгенст? За 
шо подезреиивте и мерките за иеотмлоиеиже 
са насочени винаги към философа? Защо не 
му е позволено това, което е позволена иа 
ас-^-ки останали, ■ иа първо место — ив про 
фвсмоиалнмтв журналисти: правото к авдъл 
жонивто да вгради в самите изречения зешифро 
вниия спомен за някакъв проблем и*ук няков 
Формална алюзия ва концептуална система. Без 
това тон ще трябва всеки път педагогически да 
се аръще назад На че историвте не философ 
ски а език е напредвала чрез непрекъснато на 
трупааие. Тя също трябва да бъде прекъсвана 
от мисълта Понякога сомнамбуле ката увереност 
а нейния напредък се нарушава от решително 
то връщане към изречение, конто бивме марек 
ян ..най-прости" (битието е; битието не е) ням 
към привидно ясни думи. като .дума", .привид 
иос1'. .яснота" или .наука". .изследване", 
.теднике", .език".

Да. ио -^"т би именно тозн поврят води 
къа обновление е попуяярнвнреието ма ф*жз 
софмвтд

— И да, и ие Понвкоге най-простото е най- 
трудно. Популяризацията ие бива да е отказ 
от строгост и аналитичност Познавам .профе 
сиомалии" философи, които са измъчват от 
този двоен императив — демократизация иа об

м.'нв без отстъпки от философската ваискатед 
ност. отчитане иа преобразуванията а социално 
то гростраиство. баз съблазнявана и демагогски 
зл, |потреби Котето нормите, иаломени от 
средствата, стават првкалеио скъпоструващи, 
мълчаливото оттегляно понякога е най-фниосоО 
ск> вт отговор, най-добрата стратегия. Но пора 
ди вече упоменатите причини това е винаги* 
съетка беа кръчмар. Някое особено изказваме, 
поошепнато като признание, може е течение 
на векове още. .. аяо?...

— Като адвокат на дявола ще залитам: ево 
теризмът ие е лм мечтаното убеждение зе бед 
иате и посредствена мисъл? Или узурпиоеиею 
на паролата от някаква секта, която, запазвайки 
си правото да интерпретира, а всъщност да 
оценява и легитимира, не е пи това притежава 
ие на властта.

- Да. но това не се ограничава до фияосо- 
фнята и комлетеициата а употребата иа знаците, 
може да служи мекто за. така и лрцт«е маеш 
фицирането. Именно тези две възможности от 
край време тласкат към философия. Без де се 
връщаме до Платон и софистите. можем да се 
обърнем към Декарт Той атакува онези, конто, 
.натъкмели се ие нещо. сигурно и очовндмо, 
го показват обгърнато в разпи загадъчни обра 
тч иа речта, било от страж, че простотите на до 
вода ще умали значимостта на тяжната находка, 
било 01 ревност към открият а истин? — 
поЬ1з 1пуЙеп1 ерегит кегИжет.

- И ив латински ли започиаяте да говорите 
по телефона?

— Аз се боря за каузата — обучение ме са 
мо по философия, ио и по старогръцки м летни 
ски още преди нрав на гимназията (тоее е ед 
но от решенията иа всичките ни проблеми) Кол 
«Ото до съотношението на «обратите в речта" и

.истината" трябва де с»е донякъде ро- 
заранраии към това. което Докер* под
разбра; да припомним, че самият тоД о 
труден - наесен автор Като рашааа да 
сеоа О1всоигв (разсъждения "). <м-то пра 
гаидира. че са обръща към всички гой попада 
а особен социалнополитмчаски момент на остро 
сдържааяаана на езика Т а- пак ие са обръща 
към всички, но да оставим това настрана За 
ревността или завистта е прав: води се война 
аа и чрез владеенето на езика между сечите 
философи и между таз и останалите 1<о от део 
те страни име и невинност Едни описват закони 
те па войната, други се позовават иа ооаеото * 
игрите. Някои искат всеобщо и незабавно разо 
ръжаееио. други, претеглайии рисковете, пред 
легат то да е постепенно и ионтроящмчо Кант, 
койю говери за .близкото сключвана иа дого 
ъор за вечен мщу аъе философията", също иска 
ше да са демократизира дискурсът, да са -зо 
бяичи криптополитимата и мистагогията Нмоао 
анализира политиката иа философския азиа ■ 
матовото отношение към Държавата, процеси 
та нв демократ и зираиа. властта иа свещениците
и преводачите, образованието и пресата Въ 
преки различието в емтуатхивта Марвч а .Нею 
ската идеология” вече

— Да. ио сгаае пряка вана дълго Само с 
няколко думи. ако грабваше да намалете ’•

каеа стегна, аържу какао бихте наблегнали днес
Аяо вместо да ай се обаждам по 1ъя»фои«, 
протегне» един микрофон с въпроса «Накъде 
са насочени изследванията относно езика?"

— Мисълта не винаги приема формата ни 
това. което наричат изследваме с неговите «и 
ституции и планирана производителност бъе 
всеки случай биж опитал следния оттоеоо с 
три думи и в шест пункта-* въпреки претрадиге 
(национални езици, институции, традиции и тео 
решими кодове, философия ЯМИГВиСТиКД пемжо 
аналиж литература, съобщителни тежиоео»«и 
преводи) повечето въпроси се въртят, струва 
ми се. около тези прагматика, за която говорна 
ив току-що. Не непременно под тоее име. ио 
във формите, които тезм проблеми са добили 
при Остим и неговите последователи Освои въ 
трешинте трудности, които са знак за богатство 
то му, това първоначално теорвтизиране едновре 
менмо се развиваше и спъваше от огрениче««ията 
иа своята аясиоматияа. Липсва достатъчно еиима 
ние към историята не понвгивта. към разгреииио 
аането между перформетие и констатик врека 
и ноефект. действие и реч и пр

Накратко:
I. де со мисли (квзее. пише) яогосът .преди" 

тези опозиции, преди гласа и зиачемиего. което 
значи друга история мо фивесефивте — %етего 
Хайдогер например;

2 де со прием в. че това. което се нориие 
текст, следа или контекст, ие се огремичаиа са 
мО ДО нещо Лингвистично «Ли фОничмо и аъоб 
ше не се ограничава от нищо;

1 де СО свърже лсигоаиаяизът с прагматика 
та. но след като е отделена една аксиома1««а 
на интеициомалиото съзнание и на лрисъствуво 
щото пред себе см .е>";

4 да се отчитат т. нар. тенологии на «ифор 
мацията: преди и след нашия телефон;

5 да ие со бърка перформатиаът. неговите 
измислици и Симулакри С П^рфОраяДГшЛМДТД рей 
табиямост иа иаукотежииката,-

6 да ие се отбягват проиояено парадоягато 
ча другото, следите, лредяавиачениею, откяо 
иияте и иеяегелностте на почерците и подпри 
те въобще биж подсказал, че всичко това 
вео

— Аяо. чувам ви лошо
— биж наблегнал еържу тоее. че яазеение 

ю .прагматика" е временно, и ие това. коеп» 
тв изобщо предполага за текста, е б*ло да ка 
■ем, отречено Но последствията от геюе отри 
•еие силно са белязали философията, •■аосе 
фивте иа философския и научен език. иасяе 
Ловетелените и образователните ю>ст«тум«ч 
които зависят от тяж. тяжната ннтерпретацна «а 
ичтерпретацията. смисъла. реферирането и 
истината Така таорет«по«ата (еонстатикма) стой 
гост на дискурса е бняа свързана с афоктиеяост 
та. техническите постижение и производителност 
та на мзследавииата

—- И асе пан бихте ли могли да • напишете 
гази статия?

— На вярвам, десетина страници тоее е кол 
кого един телефонен разговор с чужбина ивже 
да мога. жиаете яи

— Ама вижте, та е практически готова.

Ьв Мопбв О1твпсЬе “
>б VI 1911 г

Вместо хороскоп
(Продъяжвнма от 1-еа стр.)

гето баж а Япония, се запознах с един японец, 
който събираше всичко, свързано с май Из 
аестио е, че японците, котето св заемат с ив 
що. го вършат докрай Така аз научих от юзв 
-овен колко книги св излезли за мен м конкретно 
«у> за книгата ма Ивайло Змеполски .Ухаймото 
из розета*. Този японец дотолкова се бе ежи
• •ле хобито си .чв започнал да учи български, 
за да разбере какао пише в тази книга. Засе 
гл м даазаата можа би сме разбрали едно ч съ 
що нещо, осеем ако той е помалреднал в изу 
«аванвто на българския език или в беседвал по- 
дълго с автора на книгата.

— ^азкалавте някакъв епизод, който е оставил 
трайни следи във вашия живот?

войната, рввбира се, и инстинктите, които 
тв формира у мен. По времето не Втората свв 
гояла война вече баж достатъчно голяха, за да 
скъзнаж това, моето ставаше. Тогава борбата ба 
ша за оцеляване. Този инстинкт, изглежда, ос 
таиа у мен за цел живот, юй просто същвст 
■ уаа и сега. Когото баж ■ Прага с жена мм 
по аз 1968 г., един ден, както см вървяхме ло 
улицата, чухме стрелба Бяхме с наши приятели,
• окто са с няколко години по-залади от нас 
Сал де усетим, аа н съпругата ми се 03010* 
<»е бързо зад ъгъла, така че да видим откъде 
«даат войници та и да избягаме в друга посока 
Нашита приятели, които ив помнеха войната, 
стояха стъписани и св чудеха какао да напра 
аат Ща ви дам друг пример ' показателен 
за човешкия инстинкт. Пак в Прага, както са 
оазаомщаххве с жена ми, срещу нас от коая на 
*яицата са появиха танкове. Имстмнктнвно и 
дввмета з.«;твиехме до прозорец, тъй като на 
••-'ща накъде да избягаме. < мисълта, че аяо се 
«•дожи, ще се прехвърлим праз него .

Вие не обичате да говорите зв евмвйст- 
•е*о Си? .

— На. иа е таиа Например жена ми • гар 
и аз съм много спокоен, защото знав*, че

«-••кита ми и асичио останало е наред Но 
-<с>о пъти журиалясткте мм задават въпроса — 
**-»о ив говоря иемсик? И помажа искам да мз 
^•'-в адии и същ въпрос и отговор, затова от 
•*<^ва<м разговора • о аса пак ви катаре 
<пх защо на знам немски — то е. понеже смя 

че трима иеввскогоаорещи в една къща

св достатъчни Имам Предвид също Сина ми и 
дъщеря ми

След като завършихме разговора си. проф 
Умбврто Еко са съгласи да му направим хоро 
скол. Оказа се, че от тази година той е запои 
мая да работи върху най-големия см труд и ща 
го завърши а нрав ив 1992 г Котето му го на 
зах, том се усмихне- .Нали ме питахте коа е 
най-голямата ми мечта? Сега вече сте много бяи 
зо до отговора, за да ие кажа, че познахте 
И все пая това, над което съм започнал да ра 
бота, си остава тайна/

— Какъв съвет ща дадага на тези, които за 
почват да пишат сега?

— Не пишете, а телефонирайте Литературата 
а нещо, а което няма норми

Уезговора еодм
МАЛИНА ХРИСТОВА

Обяви
Музкивлинвт театър за младия зрител — Ловеч 
обввввв конкурс ив 11 декември 1ИВ г. от 
10.00 и. за

коицвртмвйстор 
корепетитор 
цигулари — 2 
ввядюрмист

За справки тел. 3-41-ТО. Кодът зв Ловеч е 001.

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА обввввв 
открит конкурс зв директор ив Дрвматкчви 
театър в град Смеааи.

Необходимо е кандидатите да <а завършили 
висша театрално образование в страната ияив 
чужбина (по изилючеккв могат да бъдат до
пуснати ет комисията и ваидидати, получили 
друга виеше образоеаиие).

Конкурсът ще <е проведа чре> лрадставвие 
и защита иа идейна елатформа аа развитието 
иа съответиия театър.

Необходими докумеити: молба, автебиогра 
фия. диплом за завършено висша образова 
ике, свидетелство з« съдимост и документ зв 
трудов стаж.

Фондация „Отворено общество" —София

Стипендии „Джордж Сорос“
хроника

Фондация ..Отворено общество“ — София, 
организира конкурс за отлускаие иа 

стипендии „Сорос“ за учебната 
1И1—1И> г

— Омсфорд — пет дългосрочни |9 
месеца, • пат иратиосрочии ,1 месец, 

специализации а областта иа 
обществените и жумаиитариите иауин ло 

индивидуална програма; 
■— Манчестър — дае специализации 

,9 месеца, по проблеми иа иоитрояе 
върху замърсяваната иа екоаиата 

среда и едиа по политология. 
— Нори —; едиа специализация 

|9—13 месеца, по пееитииасиа философия 
Стипендиите са преднатиачеии за

Срокът за подаване ма документите (в Упрв 
вленме „Театър“ при Министерство ма култура 
та, в един месец от датата ма обявяваието иа 
конкурса.

НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО 
И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КР. САРАФОВ“ — 
София, набира 1в първи път иандидати за курс 
— студио „Актъорско майсторство пред мамо 
ра и микрофон“.

Курсът ща бъда двегодишен, очно-задочен. 
<|>с заплащане от курсистите. Курсът цели да 
привлече зв нуждите на миното и твпввизмята 
двроаити девойки и младежи, жени и мъжа 
,иа възраст между 11 и » г.,, «мита артистич 
ии качества а физически данни представляват 
интерес за аудио вязуааиите изкуства.

Кандидатите могат да са запознаят по подро 
био с коикурсиитв изпити и условията иа обу 
ивиие всеки дай между 14.00 и 17.00 часа в 
касата иа Учебния театър при академията ка 
уп. „Г. Раковски“ 101 А, тел. 11-41-14.

Срокът зв кандидатетване в от 26. XI. 19901- 
до 20. XII. 1990 Г.

Изпитите ще се проведат мефду II. I. 1991 
г. и 21. ,. 1Н1 г.

ОТ РЕКТОРАТА

специапизаити. завършили аисшете си 
образоааиие не по рено от 1901 г 
и ие по-еъзрастии ет 20 г . иеито 
работят аърау ваидидатсиа дисертация 
ияи св ангажирани с првподаватеяска 
иии изсявдеватеясиа дейност 
Лодробиа информация за успевпвха иа 
ноииурса и за веебаедимите доиумви>в

феидацияха иа адрес София 1462 
яеявеисаа »9>ив 114. НДК —

«вя 01 Е) 12 II 19 17 04 
е* Т0 до «1 ча«а

дсиумвититв в I виуари 1991 хедаиа

Разпространение 
на филми 
пуска на екран
от 17 декември
„СЛЪНЦЕ СЕНО И ШАМАРИ“ — чвюеловаш 

ии игрален филм. Сценаристи Здеееи Треяхке 
Петър Марков, рвжисъор Здввеи Трошкв, ела 
ротор Иозвф Хануш. В ролите Хелеиа Ружич- 
иоеа, Ствмиспвв Тршнсмв Вероника Канска, 
Мартин Шотола.

Една пуда иомедип. а веете стри медоразу 
мекия и интриги отлагат сватбата ма двама 
влюбаин.

„ПОЛИЦАИ ПОД НАЕМ“ — омвризПисяи 
игрален филм от Сеотевив кииопаморама Се- 
фчвв 90 Сценаристи Декис Шраяи, Майкъл 
Бподжат Дейвид Твйлор, рвжисъор Джври Лъ 
ндъм, оператор Джузвпе Ротуно. В ролите Лай 
за Мииелм, бърт Рвмолдс. Дойеи Уорумм.

Криминална икиоиомедия.
Разочаровай полицай и пуксозма проститутка 

иаволма свидетелка ма убийство. И една строи 
иа пюбов сред преследвам! и убийства...

I

I Камен 1МТВХКВИ, ваи1шт-ез!уствем, зеве 
|го асе ом а студент в Иуееввгтваната ппждвш,
■ спечели обаче твърда престижнага специална ввгре 
|ав зя пдивт на вовпурсв за млади жудпжнжш в 
11рера /Игплпв/. песветея нв годиеинпата от педя- 
|явто ив 1шрдмвсжвтв стена. Лесен яеечвпвеие и 
|зв самка него се оказва, че гееретячиете му едп- 
|деиичпи познания съвсси иа пречат па находчивост 1 
,та и остров рефчеже па пласт1тчтгото му кегчвхш. А 
I какво по-добро от това зв едзм бълва плакатист- 
I пз1уетаевед1У

Аветдвоет годят от ровдяеивто ив ютъюхв- 
тка художник, учон и пПшвгтваитх» проф.Осее ипс 

КЛ1ПВ отболяла родина иу град Ьясгемдхьт.
I II откритата ротроспективнв худаяоствемо-до- 
кумеитшяте пзшбе в едиа от аодиге па гв-твреате 
"Ичадюпф .Ожитров-Майстора“ организаторите го 
пролетя а ат с гол хи ОриЛ |иаср«яи.изпълмалл с мо
тив, туе, креда, ваволхасии вартшш и вквврвлп.
|олхиа част от |н>строс1»ктивматв изложба заемат 
фотодоярентите,полазваща аввота, творчеството и I 
обегетясната .звВност на Асен Пасимва. Над 1О) 
карпати и нвтирихш са дарение па родина град.

Па проведената двудзаоаиа научно (еврагичм 
воиферошпи с 1ЮЦНАЛНСТН-изкуствоволн извесожа до 
клддн н оъпОевияа за творчеството и аптвота нв 
Асен Швплиев.

Па неотдавна проведеното събрахте труяовпдт 
ко-чтатна на Центъра за художлетаема саиовлШюст 
•зе рееепие за пратвивапе къи 1ИГ •|ктдкрепв“.
От 40 човека 32 се залисай в новата пробсъизпа 
организащи. Както сподели (Вета Оегославова - 
попит профпредседател на Центъра зв художестве
на САмодеПмост - в новосформираната пр^оргаяхап 
ти членуват н социалдеиократи, ч.ъонове нв Ь31К, 
социалисти. Основна причиня за тази "погреши" 
нв членството о надвиете нв хората, без оглед 
на политическите ни )боменна, чо нап-после ее 
имат синдикат, коПто да заантааа правата мч.

Лв&ма автори ив "Култура" - Андрей Иванов и 
Иван Кръстев,били провели прпионярчнчоскн диалог 
ВЪВ в.*ЛоОяти”. Ияучаааие сп С«о, чо СЪШГТО СВ 
пованонн и ив монярппоеш прием. Гте как стават 
ЩЩВТА1



Брой 90, И демамяри 1990 г. КУЛТУРА

ЕЬ°ника

”1М» тжямя културен цеитър "ллл лртяфятяг* 
2 ■ ивгпяият директор М • Г-Н Оеуп, ИС-

тояаяяг ку.ттурго атая» - зе известно ярема еъае 
жАетвуъоа "под иоога” - е тези нега Орятеясягият

’ ■хинин г-« Ажадя Пмае ©т»р« вултураяв акитър 
1 аа Пв—пЯуатвянв в Обая. гсЯто «о ярвастхмвтв

■вмикваяе аа гу.тгуриа сяпголм ав ав вала вее 
еня ав статута не вуагурае служба вън наемате 
та. 1фяспгаамт гганашавл м случи гаявамяа 
дяраятпу ав Брягансаяат еъяет /*1рялш тгаиеъл"/ 
сър Пжаря Вряпеяз ебавя, «а тааа а въреаят кул
тури* овяеър в »>члкра тиквалите се е ту вик ат М> 
течи Гврлпе. С авВввсттв са тев ав яипомвгв 
яз уча явили ваг—свя взе. ярааааамтаж в еям- 
яяшшгта. (Мтете вв авгавата рибета вв в. ваяте 
■ вв самка "Брала пасъл”: •Дстмявта аа яъзтъу»- 
петаум". а адресът ау "ТЧаор Оряянящеа* » 7. 
2в авеаава а егншан е» аралвшат 10 ме. ля, 
арвв слмвявятя гаами таза поаръпа вв еа уваж 
тя с авв 90

Известно в вече. че пя 4 декември в кроя 
рривта а пратя* свириха Сяияеясдаят еиифолпчеп 
оркестър с диригент МдреЛ Андреев я световно аз 
вестяла янвяаетя Опвъл МвДар /САЖ/ а ТКнте №- 
бер Делалдмд/. Сяха изпитат творби вв 1)ъреал, 
Сак а Ивоарт.

По наяве ювестао а, та таза яоицврт беве 
тупапт~рв* от "Аловоляз* а представлявам • от
крит /роя* ва двамата пианисти зв младата им во 
яеги, които участваха в проведените на 2, 5. 6 в 
7 дяааавря ваРетарсам класове.

Иг се завя обаче, та да се свира срал ввиъ* 
ва ар а удаем, оае повече ако самата камъии съз 
дават яарнааая. а каято еа изрази г-а НаДер, "из
куството в природата* еа векво та.

Требва да се заав яаД слгва, та музеят "Зе
ехте в хората* в благородния са стремеж да възли 
тааа оОвочоваяан оеяности, оргаяязяра ва 19 двп 
нара благотаорагалая концерт, средствата от кое
то вв бъз ат предадени не дояа за сирени в г.Тръи.

От Олевея оалутнхм» 'светхавма*. 0 талвгра 
мата артаетате-вуклвводв аа съобавват, то “волев 
тжяът аа Държавен куклен театър-П»вея, акта дея 
прел ъо аая да стачкуват с лалазтв да се раяа еъ- 
проект с аатерамяната база ва театъра*.

КоДто познава условят, пра които работвт 
ар гасила в теза театър, никак ияма да еа учудя 
от техния позакъсяал буят. Цветанов в Евангелие 
тжвта аървва.в хора.а кукли от годят изпитват

които еа предават в ва иаяпгта зре- 
вв в таената сдвоите. Отгоре ва аса 

тко аа говоря, та вхряоат искат да « еа върна 
баават лая. Капо нн остава ва артистите? Дв тър 
сят ав палто в мв гъаа, ват да ав а толкова да
лата ат овятъра. и та предлагат да ш бъле вра- 
доставела зала "Катв Гюлова", построена нахлу 
биваме ОК аа СД в ОМС. Оию та таза зала от 
гадят а превърната а заоадатаяи, където еа съ- 
бираха упраалаваат. А ва та изглежда ом мг а 
трупа да са разделят с лредшште ся лавици.
1Дя похгрепкмв плевенските артисти главно заради 
даат, жоито имат право ва ужтея творчески дай.

а
СНМЕОНЧО

ПОРАСНА.,
АНИЕ7.

Всичко е 
поправимо
• радаицивта са обаждат озадачена граждани. 

1а споделят, ча заблудени от различните корици 
ма бр. 1 иа ся. „Всяка надала** (появил са а 
дао посладояаталии седмици), са си го купили 
дяа пъти. Нио сме убедени а лоялността на г-и 
Кааорияи към аудиторията му затова иа са съ 
миавамо, ча той що поправи това иадоразуме 
ние, изплащайки иа жалващите ценете иа дуб
лираната ииижка (1,50 лв.|. Убедаии сме също, 
че г-и Кеворияи ивма де се съобрази с изяои 
мата българска традиция дългове да са връщат 
иа Димитроядаи и що го направи и сага.

турен 

ктейл

ГОСТИ от

Южна Корея

Оватралпнвт куклен театър - СЬДая се зввър 
ма от услевпо представвпе нв 1111 Междунаро
ден фестяаал ва куклените театри в Толоса, Пепа 
вм в кояжуракаи е таатря от Пгаляя, Апглпд,Вае 
ом, Дрваптяи, Пвяоцуала, Мексико а др.

•0» 23.11. да 3.111. българските артисти 
изиграха а 9 представления аа "Ламята от уяяя 
ПрДтаяха* по К.Чаоев, реж.Славчо Миленов в градо 
аатт Авзарте, Ордаояя а 1фуа аа аспалсхп езиж за 
голями радост ня възторжелятя публика.

Точно ва рождения дея аа актрисата Марта 
Циавапва /< декември/ в Ювстаяднлспв драматн- 
чея театър еа състоя ябалвЯю тържество, посеете 
аа ва ааПата кръгла годияпва а ва ЗО-гадтапта! 
Д сивяична дейност.

|»кД-яапред зрителите я внджха ■ сложната ро| 
ДВ ва иввме I. ат спектакъла *24 часа от кивота 
ва вана вена" по СтоДаи ЦааАг /драматизация в рв 
■аеура Дваптяи Арамти/, след която с поиавта аа 
дог.Оваалжа Гъорова проследиха творческия В път 
аа сятата. Късно вечерта реДеът ва театъра вър
не в фагападата стаява врптлате в почитате
лите ва алтрясата. а та остана а Квствалмя, за 
да акурадааа с взкуствата ся обазаараяпта зрава

Ажо случаПо сгрешите входа ва кяя *Д.1ле- 
геев* а влезете в съседката врата ЛЛлабт" 35/, 
■••■рао ае пмияите ад едно ат премиерните пра* 
детеждваия яд аовасъздддвявв столичая жеба-теа
тър *Дпряя”.

Нвговахт ръководител Аспарух ГМсалвв е дал 
старт па първак театрален сезон с капряата пас 
тааовка "СеяиДпа засада* ат Моно Квпор. Ролите 
нв двамата съпрузи, която в трагмкомнчен план се 
опитват да възстановят статуквото ва разклатено
то сн сеиеГЪю ааотпв, се изпълняват от Ливна 1л 
вачааа /позната нн от филма *Гдна жена на 33"/ и 
от пепозпатпя засега на со!,Леката публика, по 
абаааваав талантлив кктьоу Лиогтър Кузаа.

Ноу хау
Българското мимо навлиза в задънена улмцл 

преди оща да се а отървало от досегашното си 
идеологическо бреме. Тоее състояние обищ 
взето, а всио за всичка осваи за онези ниЛб 
творци, моито се стремкт да запазят статуквото 
от сладките аа тях времена иа застоя м по раз 
бмраемм причини се плашат от радииалкм про
мени. Ствтукяото може да са запази оща ма 
сец даа, яаст или дори година. Спад това аса 
чмо ще си се сгромоляса пр иай-естестаен иа 
чии. Сякаш всичмм пътуваме в ианакъв празоие 
аисни параход а трябва аа всяка цака да по 
тънем заедно. Онези, които етслат по лерспеи 
тиямо, вече се оглеждат за спасителни лодки иа 
принципа всеки за себе си бог срещу всички. 
И са вапъппа прави, тъй като нищо а заварена 
та механизми засега иа са променя. Трудно ще 
бъде да се разчистят авгиевите обори от иа 
трупани с десетилетия противоречия вредим 
ийорции и объркани критерин. Още по-трудно 
ще бъда обаче да са проправи пътят към едни 
нов свят баз идеологически и ииоиомнчаски ба 
риарн. Защото българското кино ияма да можа 
да просъществува изолирано и самозадоволява 
що са, а ще трябва да са приспособява иъ* 
сватоаимта или най-малко към европейските 
стандарти.

Далата са размотаваме с вид. че нищо осо
бено ие са е случило, иаоколо падат аса иоаи 
и нови граници. Източноевропейски производст 
веки и рвзпрострвйителски организации маели 
зат в свободния пазар, байо ила иъсио (припас 
изглажда, иъсио) буквално всички области иа 
кмиоииду стри ята а бившите социалистически 
страни ща заприличат иа съответните им струи 
тури иа Запад. Но по-голямвта част от източио 
ааропайсиата филмова общност оща иа а под 
готвена за това В много страни вече започна 
преструктурирането и модерното планиране на 
филмовата индустрия. Трескаво се търсят запад 
ии партмъори. Новопридобитата свобода отири 
аа алтернативни кудажастваня и икоиомичаски 
възможности. Същевременно са появява опасно 
стта ат ааа конформизъм, нечисти спекулации и 
май-вече от лош маркетинг. Сигурно и начаяаа 
щита св убедени, че ие е достатъчна само дв 
създадеш филм, а трябва и да го пласираш иа 
пазара. Обаче тук липсва тъй нареченото ноу 
вау. Доста трудно е да са навакса онова яоа 
то се а развило а заладиита медии праз по
следната 56 години. Пазарът вяха много яйца. 
сля таи правила и дяяамячяя структури. На 
апвзааото а яаго • лродължиталаи процес. За 
да го направят ло-яесиосмилвам, западвооаро 
немски институции вече от година организират 
в различим градове курсове и симпозиуми, 
иъдето западни експерти повеждат източаоое 
ропейсии кинодейци из обърканите джунгли 
иа филмопроизводството разпространението и 
пазаря. След Берлин, Кан Хамбург. Будапеща 
Братислава, подобие среща предстои в Талии. 
Дамо само иа са изгубим по пъта иъм Европа.

6АИМОНД бДГЕНЩДЯН

Построена гордост
Какао може да са каже за тази даа картинки (горната и долната)!
Ча аднатв е отпечатаме върху банкнота от двайсет лева, а другата — на бай 

кмета от петдесет. (Даайсотояовмата е отпечатана отдавна. Патдасатоаавката 
съвсем скоро.)

Заводът е кристалната мечта иа нашето детство. Старините в Царааград 
Търиов се. изглажда, мачтите иа нашата зрелост.

Налага са обаче едно пояснение (за нашита деца). Героичното средновековие, 
отразено върху първата банкнота иа Демокрацията, е построено праз XX век. И 
Балдумноаата кула. и Патриаршеската църква.

11ЦЦЦ
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Град Имком се намира на 30 им от Сеул « • 
своеобразен духовен център С няколко муз» 
напих училища, оперем театър, симфонични ор 
мостри Един от тля е гостувалият наскоро у 
нас оркестър

Разговарам с маестро Лим сега диригеит 
на оркестъра на град Имком, член ма Корейска 
та национална академия за мзкустаа м почетен 
директор иа Мледешлаге музикална асоциация. 
>а субсидирането ие музикантите, зе музкицъ 
нхь мхвот а таза страна

— Корейците особено обичат музиката — кхз 
ва той. — В Южна Корав има поаачо от 11 
симфоиичмм оркестъра, иомяо са издържат ах 
управата ма градовете. Ето защо те носят н тев 
нита имана — Булеви сита оркестър. Соуа са 
ти оркестър а т. и. Различно е лоложаиаото не 
лъраиа оркестър на страната — Кай Би Ес. яоа 
то значи оркестър ма „Кормъи Бродкастияг Се- 
стъмс“ _ Корейски радморазпръсивателии си 
стеми дз го създадох и му бак гаавоа дири
гент до 1970 година Този оркестър ща гостува 
следващата година в Европа, можа би ща дай 
де и в България. Но иакто по целия слят, тааа 
м корейските музиканти иа са най-богатите хора. 
Те трябва да преподават музика в училищата 
или частни уроци, за да живеят добра Все аая 
със съжаление мога да кажа, ча животът в ма 
ата страна е по-богат отколкото аъа вашата.

(И аз си помислих, ча стандартите са толкова 
различни, че кон ли български оркестрант «а 
си позволи да обмени сума за 4000 долара в 
някоя страна от турнето си. където е само за 
четири дни. както видех да направи това едиц. 
от оркестрантите не касата не яотела.)

— Осааи тоеа а Южна Корав има матира 
сперии театъра и поеача от 40 музикални ко
лежа — продължава маестро Лим.

Самият Вон Сим Лмм е основал прав 1953 га 
дина а Сеул своето частно Висша училища за 
изкуства с три подразделения музика ба-
гет х изобразително изкуство

— В моето училища се влиза спад особена 
строг приемен изпит ие 12 годишна възраст а 
со завършва след 0 години, като са прамиимп 
две степени на обучение.

Значи младежите във еешате страна осабе 
но много се интересуват от класическа му» 
м са готови да заплатят скъпото частно обугва* 
ииеГ

— Наистина има много младежи, иоито са в 
тарасуаат от рои музиката ио всеки има пран 
иа избор.

И още няколко щрияа от биографивте --ВИ 
остро Лим То* е роден в Северна Корея пш 
1920 година На 6 години се премества с рвф, 
телите си да живее а град Хараии. Сеаерав 
Китай Тъй като родителите му са яристмд 
той пее в църковни в момчешки яор и тоеа 1 
първият му досег с музиката След тоее у*« 
ано * цигулка е музикалното училище ие града 
при преподаватели руснаци и продължава об4 
рззованиего е* ■ Токио През 1945 година са 
завръща я Сеул и създава първия оркестър « 
страната Сега маестро Лим е наричан бащата 
на симфоничната музика в Корев и е доайенът 
на диригентите

— Благодаря за топлината ма българската Й 
блика а зе вниманието н праз тази така аалвад 
а напрегнати дни за вашия народ! Ща са рад 
вам да се видим отново при подобри арамана 
За музиката няма граници, ио тя жняае и аомх 
га за създаването ие нещо по-добро.

Разговора водя 
БОРЯНА СТАТКООА

Пълен кош 
с награди
Кое е во-трудво — дв извоюваш маждумаро 

дал прветаа ■ оспорвано състезание мля д> ог- 
паснш този факт в родина печат, който обммио 
ооио привма като баналност традмчмоиимтв при 

моста, отреждани иа български мрикал-
ми изпълмителм!

Държавната музикална аиадеммв ааио отдава 
ВДиакао зяачеяае и иа двете страни иа успеха 
Затова е и настойчива, когато търси пътища за 
да аоауаариаара достоииствата иа свомте въз* 
яланадм. Иомкретиивт повод в случаа са иа 
градите иа четвъртомурсиика Атанас Иврвфв 
завоа (слекиалмост тромбои при дом Димитър 
Момчилов) иа коааадсиаа комиурс |с мвждуиа 
роди« участие) за три миструмента в Касведе 
— Холандка. В коимуреицма със своа колеги 
флейтметм, ааоаоячеаасти и тромбоммети бъягарс 
кккт имълмител бв таза, който си проправи а»т, 
преминавайки орез три тура за да бъде отру 
пай на фмиала с оризовата статуетка |деаб иа 
холаидскив скулптор Артур Спроияаи). е пласти 
■ата от благородни мотала и с 1160 долара, да 
реии от спонсора а „Дакблад Тубамтма“. и е — 
БЙб допере — наградете иа ,.Амро Ьаим” — 
също спонсор иа конкурса. Към лаврите се до 
бавят и еигемммеитите за самостоатаааи кои

церт Музикалният център иа Еисхеде. предстоя 
щите солмстичии изяви с „Филхврмоиичеи фо 
рум” и записи за радиото. Квито твърдят очв 
видцитв иа успяха — лроф. Г. Костов и проф. 
П Стояиов принос към наградите има и бъл
гарската творба, лредставвиа от младия изпъл 
иатал. Концерт зе тромбои от Ф Павлов — 
*’ро*зввдеииа. направило силио апачатлаима иа 
яооаидската публика. А какао можа да влачат 
"" български студент от ДМА. попадиал 
в консерваторията иа Еисхеде!

— Фантастичните (за нас) усвоена! — отго
варя а т . Карафезлиее. Модариа озаучителиа тав 
мииа. првирвеаи инструментариум, иамериа и 
голяма иоицертиа зала оборудвани с всавьз 
«омии устройства, хвукозаписио студио - аси 
чио това принадлежи иа студентите Процесът 
аа обучение пън е свързан с индивидуална и пра 
цнзаа работа иа преподавателите, което въз
питава у бъдещите музиканти невероятна съве- 
стиост и самодисциплина - добродетели иои 
то у мас, особено сага, в стремежа си иъм дв 
моирвция сме силоиии погрешно дв отхвърля 
ме като военни лорядни. нямащи нищо общо 
< изиуството.

Бронзовата статуетка иа юламдсиия скулптор 
Артур Спромкяи — награда за българския из 
пъяиител Атанас Карафезлиее

у ;

Награда в Париж
Все още плакатът ма „Аз Графинята** е уяра 

схаал парижкото метро, а аъа френската енне- 
матаиа е продължавала седмицата иа българско 
то кино. когато а залата на Анфаловата нула 
праз октомври са е състоял VII международен 
фестивал з> телевизионни филми. От 21 страни, 
участвували а него. единствено България се а 
представила с три (..Влак за морето** иа Андрей 
Слабаиов „Амебата** иа Джекм Стоев, „Послед 
нита 12% иа Стефан Тодоров — аемчии пр°изаа 
дени а СНПДФ „Време**). Една от четирите 
специални награди е получил Андрей Слабаиов 
за дебютния сн документален филм „Влак за 
морето": „Зе неговото нелегално пътешествие 
между мечтите и демоните ие едни народ.. 
Филм, който поставя универсален проблем — 
за расизма и дискриминацията." В артистично 
Ю съчетание между документалното иеблюде 
име м импресията „Влея зя морето" е дързъи 
опит дв се избяга от публицистиката е изслед

фф

Нава
Какво е иава! Дио попитате поете Иван Ме 

тодиев. ме когото принадлежат авторските лре 
ва за тази мдев той сигурно ще ви отговори 
таке: „Една иава са познава ло тоаа. че или е 
иава. нли не е.** Но ако това не вм задоаолваа. 
най-добре ще е де отворите пъряете ииижка 
иа списанието със същото име (цеие 2 яв.|. чи 
ата премиере се състоя иа 21 ноември иа сее 
«цн (ие зареди тока| в галерията ие ул. „Раков 
ска" 1)1. Все пак ако трябва най ясно да се 
определи същността иа новото списание та е 

издание у нас за кратки поетични 
може да бъдо всичко На

вярно са се убедили и лрисъстеуаащите ма пре 
ммерата иоито пък бяха доста много В стил „ие 
аа" бяха изназвамиата иа Радой Ралин (който род

първото 
форми. А че иава

ааието иа актуален национален въпрос - опта 
шемнето иа обикновения българин към изпуска 
пите страната ни турцн през лятото иа 1919

Интересно защо Българската телевизия е яохва 
леи« от французите: „Пример за волята аа I! 
да третира всички обществени теми. 0 сяу 
чая — анализ на латентния расизъм, събудая 
от официалната аититурска политика" Филмът 
все оша не е излъчен по телевизията Пън и 
тв не е достатъчно гостоприемна към иай-доО 
рото от собствената сн документална продув 
ция (студия „Екран"), какао остава за другите 
студии Все още например се неизяснени при«я 
иите за премрагяването ма документалната пора 
дице „Свидетелства на времето"..,

А що се отиасе до Андрей Слебемоя, той е в 
Рим. Доколкото е известно иа се занимава < 
кино. ала му се иска. Дамо тази награда му ат 
вори вратичка или поне пропука към Чиивчита

ТЕНОВЕВА ДИМИТРОВА

черта, ча всичко хубаво иа този свет е кратно — 
и течатаето. и алюбавието) ив Махана Оеаие 
кое и Енчо Мрвфов. затова публиката ивмаяЮ 
време де <е отегчава Младият флейтаст Христе 
Христов също влезе в тона а изпълни дае му 
зимвлни иааи. Желаещите и щастливците имах* 
възможност да «и купят иа търг някоя от уив 
калните първи 10 книжки не списанието < ор* 
гииалми графики иа художника Георги Трифемее 
(наистина асичио може дл бъде неае) Зе любе 
питилте ще кажем, че две книжки бяха лредз 
деии светкавично, скотаатмо за 11 и 40 явла ■ 
е>о имате късмет, можете да се отбиете А* 
..Раковски** 113, защото галерията откупи оста 
капите след търга книжки. Сред авторите <■ 
Аг.зисаидър Героя, Иван Радоев Николай Къя 
мав, Светлозар Игов, Енчо Мутвфоа Деян 1иев 
разбира со — Йоан Методиев н др
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